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§ 25

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 26
Beslut angående adjungeringar till styrelsen år 2014
(Beslutsärende)
Beslut: Styrelsen beslutar att adjungera Karin Björkman (Kga) Ingmar Ångman
(Dfs) samt Eva-Britt Ahlberg Eriksson (närpsykiatrin) till styrelsen.
Utöver dessa fick även Birgitta Lind vid Baggängens vårdcentral frågan, men
tackade nej då hon avslutar sin tjänst där inom kort. Styrelsen beslutar att avvakta
men ytterligare person i väntan på nyrekryteringar hos Baggängens vårdcentral.

§ 27

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes. (Bilaga 1)

§ 28

Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Erik Tönnäng.

§ 29

Val av justerare

Till justerare utses Sven-Olof Reinholdsson

§ 30

Föregående protokoll

Föregående protokoll är utan anmärkningar och lägges till handlingarna. (Bilaga 2)

§ 31

Rapportering verkställande tjänsteman

Ekonomin för jan-feb gås igenom och inget avvikande noteras. (Bilaga 7)
Christina från försäkringskassan påtalar att det måste göras en genomgång av vad
de fakturerat för projektet Ung & Aktiv. Även Maria från Arbetsförmedlingen
behöver en genomgång av det som Finsam fakturerat avseende projektet Komjobb. Tider bokas med Erik efter mötet.(Bilaga 3)
Mari informerar om att man hållet ytterligare ett IS- möte (integrerad samverkan)
efter föregående styrelsemöte. Hon upplever dessa möten som mycket positiva och
nyttiga för en fortsatt och ökad samverkan mellan de olika aktörerna.
Tisdagen den 6 maj görs ett studiebesök i Falun för att undersöka hur deras
mottagningsteam fungerar.
Justerandes sign
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En ny gemensam webbplattform för de olika finsamförbunden i Örebro län har
tagits fram. Denna hittas på www.finsamorebrolan.se samt är länkad från den
gamla adressen www.finsam.eu.
Mari ber Christina informera om KUR-projektet. Vilket var en satsning på
gemensamma kunskapssatsningar mellan kommuner, landsting och staten och
avser i detta omtag personer med psykisk ohälsa. Detta projekt har förlängts under
2014-2015 och totalt i Örebro län finns det ytterligare 500 000 kr att söka.
Christina kommer tillsammans med Nils Varg och Ingmar Ångman upprätta en
gemensam handlingsplan och utefter den söka pengar för en gemensam
utbildningssatsning. Det är försäkringskassan som kommer hålla i denna satsning.
Finsam kan vara delaktigt genom att t ex betala lokalkostnader eller liknande då
KUR-pengarna inte får gå till sådant.
Mari informerar om att man fick information om att staten hade ytterligare medel
att tilldela samordningsförbunden. Då det var väldigt knappt om tid skrev Mari
med hjälp av Nils Varg ihop en ansökan och skickade in innan styrelsen kunnat
besluta om detta. Ansökan och möjlighet till beslut kommer i § 35 nedan.
Mari försöker närvara på olika nätverk för att sprida kunskapen om vad Finsam har
för syfte. Nyligen deltog hon på Mat & Prat, Prismas 10 års jubileum och
invigningen för det nya Näringslivsbolaget i Karlskoga.
Rapporter från projekten:
- Activa insatser för jobb och utbildning slutrapport för projektet.
19-29 år med konstaterad funktionsnedsättning eller misstanke om
funktionsnedsättning.
Förväntat resultat: 30 % ut i sysselsättning. Faktiskt resultat 23,5 %.
Totalt har 51 deltagare passerat projektetet, varav 5 st har fått anställning och 7 st
har påbörjat studier. Ett hinder har varit att hitta rätt deltagare till projektet. Många
har haft fler än en diagnos och krävt mer individuell coachning.
- Prisma delrapport, projektet startade den 3 februari och skall under 2014 erbjuda
25 praktikplatser. Första gruppen sökande bestod av 5 tjejer, varav 4 st hade sociala
funktionshinder såsom Asbergers, ADHD, panikångest och depression och skrevs
in i projektet. En av deltagarna fick tidigt vikariat inom vården och hennes
deltagande i projektet avslutades. De två tomma platserna har ersatts av nya
deltagare och arbetet fortsatt som planerat efter detta.
Mari presenterar en sammanställning över hittills betslutade projekt för året.
(bilaga 8)

§ 32

Besök av Anders Friberg - Regionförbundet

Anders Friberg från Regionförbundet informerar om sitt arbete med att kartlägga
behovet av samverkan inom länet gällande frågan kring utlandsfödda. Denna
Justerandes sign
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kategori ökar och de har olika bakgrunder och behov. Han informerar om en
genomlysning som gjorts i KAK-området (Köping, Arboga och Kungsör).
Anders lyfter också en intressant studie gjord på exporterande företag som anställer
utlandsfödda och en slutsats man kan dra av studien är att företag som anställer
denna kategori också ökar sin export.
Ämnet diskuteras i styrelsen och konsensus är att det är mycket viktigt att ta väl
hand om varje individs behov. Om det t ex kan vara en särskild tolk vid möten med
sjukvården, eller kartläggning av kompetenser från sitt hemland.
Något som lyfts fram som positivt är att man på Karlskoga folkhögskola kan läsa
SFI.
Anders lyfter några punktar som noterats vid KAK-studien som avgör om man
riskterar att falla bort från en bra integration i samhället:
1. Barnafödande innebär att kvinnorna får stanna i hemmet och inte utbilda sig.
2. Ofta får kvinnor ta hand om sjuka barn eller äldre.
3. Ovilja/orkeslöshet att ta sig ur ett försörjningsstöd.
4. Psykisk ohälsa.

§ 33

Revisionsberättelse 2013

Revisionsrapporten presenteras för styrelsen och lägges till handlingarna.
(bilaga 3a)
Revisionen kommer också med några frågeställning och rekommendationer till
styrelsen där man bland annat lyfter fram att det måste bli bättre återrapporteringar
från projektet och att dessa återrapporteringar skall synas i protokollen. Vidare
rekommenderar de att projekten som beviljas skall ägas av någon av Finsams
huvudmän. Styrelsen noterar revisorernas yttranden och skall återkoppla med
synpunkter vid nästa styrelsemöte. (bilaga 3b)
Revisorerna är inbjudna till nästa styrelsemöte.

§ 34
Ansökan om projektmedel från Activa
(beslutsärende)
Activa har inkommit med en ansökan avseende insatser med utökat samordnat stöd
för jobb och utbildning. (bilaga 4)
- Maria påpekar att eftersom revisionen rekommenderar att Finsam skall fokusera
på projekt som drivs av Finsams ”ägare” så bör detta inte beviljas.
- Anita menar att det är för mycket pengar med tanke på att det blir så kort tid kvar
av året, samt att deltagarantalet är lågt.
Justerandes sign
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- Mari menar att IS gruppen önskar att Activa är med då de sitter inne på särskild
kompetens som är nyttigt för vissa deltagare.
- Generell mening i styrelsen är att projektet inte kan ta ”sommarledigt” samt att
det är en för otydlig ansökan, bland annat upplevs sista stycket som att det mer kan
ses som ett avslut av tidigare projekt.
Beslut: Ansökan återremitteras till Activa med anledning av den otydliga
skrivelsen i slutet, tidsramen i förhållande till sökta medel samt att det finns ett
stort behov av insatser sommartid och att det därför är olämpligt att inte bedriva
verksamhet under sommaren.

§ 35

Ansökan om förstudiebidrag till FK (beslutsärende)

Ansökan har skickats till försäkringskassan i syfta att få ett utökat stöd till Finsam
för arbetet med det så kallade mottagningsteamet. Ansökan är på 100 000 kr och
måste matchas med motsvarande summa av Örebro läns landsting samt Karlskoga
och Degerfors kommuner tillsammans. Fördelat på följande vis:
Örebro läns landsting:
Karlskoga kommun:
Degerfors kommun:

50 000 kr
33 333 kr
16 667 kr

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna ansökan under förutsättning att landstingen
och kommunerna godkänner sin respektive del av finansieringen.
(bilaga 5)

§ 36

Finansieringspolicy revidering (beslutsärende)

Mari har tagit fram en ny och förenklad finansieringspolicy. (bilag 6)
Ingegerd lyfter frågan om det finns några riktlinjer som fastställs centralt.
Mari tror inte att detta finns men skall kontrollera detta.
Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga den reviderade policyn till nästa
styrelsemöte. Eventuella synpunkter skickas via e-post till Mari.

§ 37

Övriga frågor

- Ändring datum för planeringsdag som tidigare var planerad till 7/4.
Nytt datum sätts till 4/6 kl 13.00 – 16.00
- Ansökan om förlängning av projektet Fokus (Beslutsärende) (bilaga 9)
Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja Fokus att senarelägga starten av projektet till
den 2014-06-01. Dock förkortas projektet och kommer som tidigare bara att sträcka
sig till 2014-12-31. Denna förkortning innebär att 2 av tidigare 9 planerade
månader försvinner och beslutat stöd kommer därför att minskas med 2/9. Nytt
belopp beslutas till 640 000 kr.
Justerandes sign
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- Uppföljning av verksamhetsmål upphandling/inköp.
Enligt verksamhetsplanen skall ordförande och vice ordförande granska Finsams
inköp. Möte bokas tillsammans med ekonom och sätts till 2014-04-16 kl 10.00.

§ 38

Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Finsams lokaler den 12 maj 2014 kl 8.3011.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

