SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20
Plats och tid

Kl 08,30 - 10,45

Beslutande

Niina Laitila, Karlskoga Kommun
Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL
Anita Bohlin-Neuman, Degerfors Kommun
Christina Schöön, Försäkringskassan (kl 08,30-10,00)
Margareta Norling, AF Väst (kl 08,30-10,00)

Övriga deltagande

Lars-Erik Jonsson, ersättare ÖLL
Agneta Wästbjörk, Karlskoga Kommun
Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman
Eva Carlsson, sekreterare

Utses att justera

Sven-Olof Reinholdsson
2011-06-28

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1--13

Eva Carlsson
Ordförande

Niina Laitila
Justerande

Sven-Olof Reinholdsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga
2011-06-20

Datum för
anslags uppsättande

2011-06-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus, Karlskoga

Underskrift

Eva Carlsson

Datum för
anslags nedtagande

2011-07-20
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§1

Information från Jobbcentrum

Björn Sjöberg och Eric Andersson informerar. Jobbcentrum var under fyra år ett
ESF-projekt, för att 2007-01-01 övergå till socialförvaltningens ordinarie
verksamhet. Uppgiften är att vägleda långtidsarbetslösa som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Finsam har sedan 2007 finansierat ca 75% av denna verksamhet,
resterande finansieras av Karlskoga Kommun. Finansieringsdelen från Karlskoga
Kommun omdiskuteras inför nästa år.
Deltagarna blir remitterade till verksamheten via Finsam. För närvarande finns
plats för 30 deltagare, därutöver finns fyra personal samt en chef.
Tanken är att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt att varje deltagare får
en personlig handlingsplan.
Jobbcentrum har även samarbete med stiftelsen Activa som arbetar med
utlandspraktik för ungdomar.
I år har det genomsnittliga deltagandet per månad varit 27 deltagare, 26 deltagare
har slutat under året och de flesta har gått vidare till bidragsfinansierad anställning.
Medelåldern på deltagarna är 35-40 år med ett brett spann. Det är en jämn
fördelning mellan kvinnor och män.

§2

Mötets öppnade

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§4

Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Eva Carlsson.

§5

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Sven-Olof Reinholdsson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Föregående protokoll från 2011-04-18

Protokollet läggs till handlingarna.

§7

Rapportering verkställande tjänsteman

Redogörelse för ekonomi och momsfrågan
Raéd redogör den ekonomiska uppföljningen.
Då samordningsförbund inte längre får ersättning för ingående moms ombeds Raéd
att återkomma i höst beträffande de extra kostnader som uppkommer i och med det
nya beslutet från Skatteverket.
Redogörelse för verksamheter
Raéd redogör hur det går i de olika projekten, se bilaga 1.

§8

Bilda projektgrupp

Raéd vill återskapa denna grupp som ska arbeta med att bereda och utvärdera
projekt, bearbeta ansökningar om medel, remitterade frågor från styrelsen, stödja
tjänsteman, återföra information till den egna organisationen samt identifiera
behov.
Styrelsen beslutar att bilda en projektgrupp. Raéd ombeds att återkomma med
definition om gruppens uppdrag.

§9

Förslag för framtida finansieringspolicy av projekt

Raéd fick i uppdrag vid förra styrelsemötet att ta fram dokument för
finansieringspolicy. Styrelsen godkänner det framtagna dokumentet med de
ändringar som är gjorda, se bilaga 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Finansiering 2012 av Jobbcentrum och individuellt stöd
till ungdomar

Enligt den finansieringspolicy som godkändes under § 9 förordas en maximal
finansiering om tre år. Därefter återgår finansieringsansvaret till huvudman som
exempelvis kan ansöka om bidrag från ESF. Europeiska Social Fondens, ESF,
medel för 2011 är 1300 mkr på riksbasis. Andledningen till att ha en tidsbestämd
finansiering är att Finsam ska ha möjlighet att ge bidrag till nya projekt.
Jobbcentrum och projektet Individuellt stöd till ungdomar har finansierats sedan
2007. Raéd föreslår att signalera till dessa projekts huvudmän att Finsam avser att
avsluta finansiering.
Styrelsen beslutar enligt förslag att avsluta finansiering av dessa projekt.

§ 11

Arkiveringsplan

Styrelsen beslutar att godkänna de framarbetade dokumenten, se bilaga 3.

§ 12

Övriga frågor

Medverkan i KUR
Kur står för kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk
diagnos och funktionsnedsättning och vänder sig till handläggare. Satsningen ska
också underlätta samarbetet organisationerna emellan. Kunskapssatsningen ska
planeras, samordnas och anordnas på lokal nivå.
Styrelsen beslutar att medverka i KUR.
Eventuell övergång till läsplatta
Då Karlskoga Kommun utreder övergång till läsplatta för kommunfullmäktige,
beslutar styrelsen att avvakta denna utredning och återkomma i detta ärende.
Träff för Finsam Örebro län
Raéd har kontaktat övriga samordningsförbund i Örebro län, men har tyvärr inte
fått något gensvar. Han ombeds att återkomma med frågan under hösten för
eventuellt möte våren 2012.
Regionförbundet och Örebro Läns Landsting ska träffa länets samordningsförbunds
ordföranden.
Raéd ska informera KS i Karlskoga kommun i september om Finsam. Han ska
även till KS i Degerfors.

§ 13
Justerandes sign

Nästa styrelsemöte
Utdragsbestyrkande
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Nästa styrelsemöte bestäms till den 26 september kl 08,30. Ytterligare ett
styrelsemöte bestäms till den 12 december kl 08,30.
Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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