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§ 73 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 74 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 75 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Madelein Mattsson.

§ 76 Val av justerare
Till justerare utsågs Anita Bohlin-Neuman.

§77 Föregående protokoll
Föregående protokoll saknar underskrifter varför beslut togs att gå igenom det vid
nästkommande styrelsemöte.

§78 Rapportering förbundschef/ekonom
IPS Funkis. Styrgruppsmöte har hållits för projektet. Projektet har haft 29 deltagare
varav 22 har anställning, två på externa företag och sex stycken har
arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedlingen.
IPS Funkis kommer få en ny ordförande, vem det blir är ännu inte offentligt.
HSG möte. Försäkringskassan har fått en ny enhetschef, Linda Andersson.
Arbetsförmedlingen i Karlskoga har massrekryterat då det är ett högt tryck. Hos
Vuxenrehabiliteringen har man startat en KBT mottagning. Inom psykiatrin är det
fortfarande svår brist på läkare. Ny arbetsledare på Rehab är Maria Sjöberg och
Beatrice Jardeberg är numer gruppledare för Allmänpsykiatrin. Mari tycker HSG är
viktiga träffar som ger mycket.
Seminarium, Arbetsintegrerade sociala företagens förutsättningar. Mari
informerade om samordningsförbundens arbete i länet. Mari önskar att vi kan ordna
en sådan träff och bjuda in politiker och tjänstemän då det inte krävs en stor budget.
Språka. Mari har tillsammans med Nils Varg intervjuat sju personer till tjänsten
som projektledare. Samtliga kandidater hade mycket hög kompetens. Tjänsten gick
till Magnus Söreskog.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tehuset. Mari har träffat Soheila Fors som jobbar med viktiga insatser för främst
kvinnor från andra nationaliteter. Soheila är intresserad av hur medel söks där Mari
hänvisat till vår finansieringspolicy. Mari kommer att boka in ett studiebesök på
Tehuset.
Prisma. Mari har varit på uppföljningsmöte då projektet kommer avslutas
2015-12-31. I projektet har det varit vissa utmaningar då det varit svårt att fylla
samtliga platser. De positiva sidorna väger tyngre varför Mari vill fortsätta
samarbetet men i en annan form, se § 80.
APELs utbildningstillfälle. Ett dialogmöte med deltagare från länets alla
samordningsförbund. Från Karlskoga/ Degerfors deltog Mari Cedervall, Ingegerd
Bennysson och Rosemarie Johansson. En stor del av dagen ägnades åt frågan,
varför är det svårt att driva utvecklingsarbete? Det finns ett antal strategier,
placeringsstrategi, aktiveringsstrategi och nätverksstrategi. Finsam använder
nätverksstrategin som huvuddel vilket skiljde sig mot de andra deltagarna.
Mari har och kommer fortsättningsvis vara delaktig i arbetet gällande en
överenskommelse mellan Karlskoga kommun, Degerfors kommun och
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen består i att man fått i uppdrag att minska
arbetslösheten bland ungdomar. Det ska kartläggas vad varje funktion gör för att få
in ungdomarna i arbete och varför vissa ungdomar hamnar mellan dessa instanser.
Detta så kallade utbildningskontrakt innebär att en individ kan läsa på Komvux och
jobba parallellt vilket inte ha varit möjligt tidigare. Projektet gäller ungdomar som
har gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Arbetsförmedlingen behöver inte
nyanställa för att hantera detta arbete.
Ansökan till Vinnova. Mari har med hjälp av Rosemarie skickat in en ansökan till
Vinnova angående, innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.
Sökt medel gäller för projektet Språk, år 2016 och uppgår till 300.000 kr.
Medeltilldelning 2016. Medeltilldelningen från staten har kommit och 2016
tilldelas Finsam Degerfors/Karlskoga 3 085 808 kr vilket är en ökning jämfört med
föregående år (2 430 000). Samtliga parter (Region Örebro län, Karlskoga kommun
och Degerfors kommun) har givit sitt godkännande till att matcha beloppet.
2015

2016

FK och AF

2 430 000

3 085 808

Region Örebro län

1 215 000

1 542 904

Karlskoga kommun

911 000

1 157 178

Degerfors kommun

304 000

385 726

4 860 000

6 171 616

Totalt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Madelein gick igenom resultatet för 2015-09-30, prognosen för 2015 kontra budget
2015. Finsam håller fortfarande budget och enligt prognosen ska vi kunna hålla den
2015.
Stefan Ask informerade om att det runt om i landet diskuteras huruvida det är rätt
att finansiera projektet Språka med samordningsförbundet Finsams medel. I
dagsläget är man inte helt säker på att det är rätt vilket är en osäkerhet inför 2016.

§ 79 Äskande av medel för 2016 (beslutsärende)
Samtliga i styrelsen godkänner äskande av medel.
Mari informerade styrelsen om att hon vill ha ökad kontroll på det ekonomiska
läget kring projekten och därför bör vi redan nu börja fundera på vilka projekt som
ska drivas 2016 och dess budget.
Mari påtalade även att det är viktigt att våra motparter i projekten fakturerar för rätt
år så kostnaderna hamnar på rätt år. Vidare tog Mari upp att styrelsen tagit beslut
på att man vill att varje projekt ska faktureras en gång i månaden. Mari har skickat
ut underlag till samtliga instanser men fram till idag enbart fått svar från Degerfors
kommun och Försäkringskassan.
Mari och Madelein har börjat planera budgeten för 2016 där följande förslag tagit
fram:
Coachtingteamet
3 000 000
Språka
1 200 000 (Risk för annan finansiering)
Finsam
1 500 000
Totalt:
5 700 000
Återstående medel som finns kvar att fördela: ca 500 000 kr
Projekt som Mari tror kommer 2016:
* På väg (projektägare Försäkringskassan) är ett arbete som har gått bra och är en
projektansökan som kommer att komma. Vi köper löpande paket på Folkhögskolan
där arbetsplatsprövningen är inom skolan. Gruppen samlas en till två gånger i
veckan för uppföljning. Mari berättade individerna fått ansvarsuppgifter där de kan
jobba så mycket de själva orkar och resterande får lämnas över till andra
arbetskamrater vilket givit ett bra klimat. Resultatet är att ett flertal personer som
varit långt från arbetsmarknaden under många år har lyckats här.
Individerna i projektet kan komma från t.ex. Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Budget: 250 000 (tio platser)
* Prisma. Ett kooperativ med flera verksamheter. Restaurang, catering, kör ut
matlådor m.m. Ett bra ställe att arbetsträna på i en säker och internationell miljö.
Projektet brister i att gruppen inte har någon återsamling och uppföljning. En stor
fördel är att den som arbetsprövar känner sig om en i arbetsgruppen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mari föreslår att Finsam köper arbetsplatser hos Prisma istället för att driva det som
projekt. Då kan coachingteamet användas för att samla arbetsgruppen.
Budget: 100 000 (tio platser) Detta istället för tidigare 250 000 eftersom vi nu
enbart vill köpa platser och inte handledningen.

§80
§ 81 Finansierings- / upphandlings- / inköpsmallar
Internkontroll
Mari har uppdaterat dokumentet Finansieringspolicy Finsam Degerfors/Karlskoga
så det är överskådligt. Styrelsemedlemmarna tittade igenom dokumentet. Styrelsen
godkände det förslaget.

§ 82 Information Mottagningsteamet / Coachingteamet
Ordförande önskade samtliga från teamen välkomna.
En kort presentation gjordes av samtliga deltagare.
Eva Lundell
Eva Eriksson
Carina Holm
Christer Hermansson

Arbetsförmedlingen. Mottagningsteamet.
Arbetsförmedlingen. Mottagningstemet.
Försäkringskassan. Mottagnings- och Coachingteamet.
AME Karlskoga. Coachingteamet.

Deltagarna i teamen berättade om verksamheterna.
Mottagningsteamet
Mottagningsteamet tar emot personer mellan 16 och 65 år. De första individerna
mottogs i september och sedan dess har man träffat 38 personer. Anmälningarna
kommer in från många olika håll som t.ex. via handläggare på en myndighet och
individer som själva tar kontakten.
Idag finns åtta tider i veckan d.v.s. ett individuellt möte med en person.
En dag i veckan sitter alla berörda parter tillsammans och går igenom aktuella
ärenden för att därigenom komma fram till bästa lösningen för varje enskild
individ.
Teamet träffar individen och gör en kartläggning och undersöker vad personen
verkligen behöver hjälp med. De anteckningar som förts runt en individ förvaras
idag på Finsam och makuleras när personen avslutas.
Då teamet har jobbat så kort tid (två månader) går det inte att dra några slutsatser
ännu. Efter årsskiftet vill man samla samtliga myndigheter och presentera vilka
brister man ser i samarbetet mellan myndigheterna.
Teamet träffar även många ungdomar som har hoppat av skolan och numer finns en
representant från skolan med i teamet vilket kommer bli intressant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det är viktigt att komma ihåg att teamet inte ersätter någon myndighet utan
fungerar som en ”sluss”. Det händer att personer kommit direkt till teamet men då
har man hänvisat till rätt myndighet.
I teamet jobbas det även med okunskapen om varandras jobb och genom att lära sig
vad olika personer gör vill teamet sedan förmedla ut det till sina myndigheter.
Coachingteamet
I projektet finns idag 20 personer inskriva. Här görs en djupare kartläggning.
Teamet tittar på helheten kring en person d.v.s. samtliga delar i livet som påverkar
oss, vart bor man, vad äter man, vad har man för familjeförhållanden osv. De tittar
på styrkor respektive vilka egenskaper som behöver stärkas hos individen. Därefter
vill man få ut personen i arbetsprövning. Detta genom coachingteamet och i
förlängningen vill man att personen ska klara detta själv.
I teamet försöker man även komma ut på olika studiebesök.

§ 83

Övriga ärenden

Mari informerade om att Finsam enligt tidigare bokningar har planeringsdag 201511-09, 9.00 – 12.00. Huvuddelen av deltagarna har inte möjlighet att deltaga varför
planeringsdagen ställs in. Mari skickar ut mail till alla inblandande med
information.
Mari gav förslag på datum inför 2016.
Möte
Styrelsemöte
Planeringsdag
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Planeringsdag
Styrelsemöte
Styrelsemöte + julbord

Dag
2016-02-15
2016-02-29
2016-03-21
2016-05-02
2016-06-13
2016-09-12
2016-10-24
2016-11-07
2016-11-21
2016-12-14

Tid
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

§ 84 Nästa styrelsemöte 16 december 2015 10:00-14.00 inkl Julbord
Enligt inbjudan äger nästa styrelsemöte rum 2015-12-16 men det stämmer inte.
Nästa möte kommer att hållas 2015-11-23, 8.30–11.00 i Finsams lokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

