SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-21
Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors i
Örebro län (org nr 222000-2279)

Protokollsnummer: # 2 - 2016

Plats och tid

Finsams lokaler 09.00-12.00

Beslutande

Ingegerd Bennysson (Kga)
Robert Mörk (RÖL)
Anita Bohlin-Neuman (Dfs)
Maria Haglund (AF)

Övriga deltagande

Agneta Wästbjörk (Kga)
Mari Cedervall (förbundschef)
Madelein Mattsson (ekonom)

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Madelein Mattsson
Ordförande

Ingegerd Bennysson
Justerande

Robert Mörk

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

Finsam i Karlskoga/Degerfors
2016-03-21

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsens Hus Karlskoga

Underskrift

Madelein Mattsson

13-23

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2016-03-21
Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors i
Örebro län (org nr 222000-2279)

§ 13 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordning
Bestlutsärendena kommer att tas först då Anita behöver lämna mötet tidigare.
En punkt lades till gällande ansökan till Activa.
Efter dessa justeringar godkändes dagordningen.

§ 15 Val av justerare
Till justerare utsågs Robert Mörk.

§ 16 Föregående protokoll
Protokoll från 2015-02-15 godkändes.

§ 17 Fastställande anställningsvilkor och lön till förbundschef
(Beslutsärende)
Robert och Ingegerd har haft möte med Lone Atterstig, Personalchef Karlskoga
kommun, för diskussion kring avtal mellan Finsam och Karlskoga kommun.
Man har letat fram Maris anställningsbevis. Det är ett rakt anställningsbevis vilket
betyder att man har 40 timmars arbetsvecka. Det diskuteras att göra om detta avtal
till ett avtal med förtroendearbetstid. Styrelsen gav Robert och Ingegerd sitt
förtroende till att ge dom beslutsrätt i denna fråga efter vidare diskussioner.
Det har uppdagats att Karlskoga kommun troligtvis inte har betalat in någon
pensionsavgift för de personer som varit anställda i Finsam. Ärendet gäller Raéd
Shaqdih, Minette Svensson, Rosmarie Johansson och Mari Cedervall. Enligt
årsredovisningen från 2007 ska ett avtal finnas där man är överens om att
kommunen ska inbetala pension. Enligt Erik Tönnäng har en procentsats för POpålägg dragits för Finsams räkning. Styrelsen beslutade att Ingegerd och Robert
fortsätter denna utredning.

§ 18 Ansökan NNS – Indikatorprojektet (Beslutsärende)
Mari har tillsammans med personal från teamen besökt Örebro för en workshop
dag. Dagen handlande om hur man skapar bättre uppföljning av projekt, hur projekt
mellan förbunden ska kunna jämföras samt hur förbuden ska hitta ett bättre sätt att
samarbeta på genom att titta på varandras idéer.

Justerandes sign
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Coachingteamet kommer att vara med som en av sammanlagt 12 stycken testpiloter
i detta projekt där Carina Holm är utsedd från oss att leda detta. Medel till projektet
söks från samordningsförbunden och kommer användas till en forskartjänst som är
knuten till projektet. Ett förbund kan välja hur stort bidrag de vill ge och de olika
förslagen är 10 000 kr, 20 000 kr respektive 30 000 kr. Projekttiden är från april
2016 till augusti 2016.
Projektet är viktigt för oss då ett arbete pågår med att förbättra måluppföljningen
varför styrelsen beslutade att lägga 10 000 kr till detta projekt.

§ 19 Ansökan Activa
2014 och 2015 har Activa uppnått sitt mål, d.v.s. att 35% av de personer som
genomgått insatser genom Activa ska gå vidare till studier eller arbete med eller
utan stöd. Activa har sökt medel hos Finsam för 2016. Ansökan gäller för nio
månader och beloppet är 315 000 kr. Ansökan har inkommit sent så den har inte
beretts i beredningsgruppen men kommentarer har inkommit via mail.
Styrelsen anser att Finsam (beredningsgrupp och styrelse) givits för kort tid för
behandling av ansökan. Styrelsen beslutar att ansökan ska förlängas till 31 maj och
lämnas över till beredningsgruppen. Styrelsen föreslår till beredningsgruppen att
projektet ska förlängas till ett år och att vi då gör ett tillägg med 40 000 kr.
Styrelsen vill även att beredningsgruppen ser över vad Activa kan erbjuda som inte
Coachingteamet kan.

§ 20 Rapportering förbunds chef/ekonom
Mari informerade att Årsredovningen för 2015 är signerad och godkänd och
inskickad till region Örebro län i tid. Orginalen är arkiverade.
DUVA-överenskommelsen. Två möten har hittills ägt rum. Arbetet med trainee
jobb, utbildningskontrakt m.m. Idag är det få personer på utbildningskontrakt så en
extra resurs i teamet har sökts för att hantera detta men man har ännu inte fått svar
på denna ansökan. Mari tycker det är en bra samverkan kring dessa frågor.
Mari har skickat ut protokoll från planeringsdagen 2016-2-29. Under 2014 och
2015 var målet att skapa integrerad samverkan i form av de två team som har
startats upp. Beslut togs att man ska fortsätta följa upp detta arbete under 2016
tillsammans med sju tillägg.
Projektsamverkansgruppen har haft möte där Activa bjudits in för att berätta om
utlandspraktik, ett projekt som bär ett ESF projekt och heter Active mobility.
Praktikplatser erbjuds till individer mellan 18 och 29 år med funktionsnedsättning
samt personer som ligger i riskgrupp för utanförskap. Som en förberedelse
provpraktiseras man på en likanande arbetsplats i Sverige under tre månader.
Därefter åker man till Frankrike eller Slovenien för praktik i två månader. Mari har
Justerandes sign
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sagt ja till en plats i styrgruppen och Peter från teamet kommer sitta med i en
styrgrupp.
Förbundscheferna har haft möte där den återkommande rehabiliteringsmässan
planerades. Mässan är planerad till den 9 november på Conventum. Förslag har
givits på att ha med Östra teatern som ska spela pjäsen, Inte alla hästar hemma,
föreläsning om interkulturell kommunikation samt Morgan Alling. Kostnad per
förbund är 32 000 kr vilket Mari har sagt ja till.
Partnerskapet för sociala innovationer informerade om deras verksamhet. Många
kommuner i närområdet är involverade men inte Karlskoga eller Degerfors.
10 maj har de information på folkhögskolan om man är intresserad att gå. För mer
information, titta på www.so-in.se. Deltagande är kostnadsfritt, då det är
information och nätverkande.
Handläggarsamverkan gruppen (HSG). Mari är sammankallande och alla träffar
hålls hos Finsam i Karlskoga. Gruppen är en diskussions- och idégrupp. Träffarna
skapar god samverkan mellan myndigheterna.
Mari har haft planeringsdag tillsammans med Teamen. Diskussion har förts kring
hur man samverkar i teamen och vad det innebär att ha finsamhatten på. Det har
även framkommit att teamen inte står bakom den rapport som Rosmari skrivit då de
inte känner igen sig i den. För att få en rapport som teamet känner sig bekväm med
förslogs att Mari kontaktar universitet i Karlstad och Örebro som förslag på en
uppsats.
B2B mässa. Mari besökte mässan där Dan Åke Widenberg pratade om ”det bubblar
i Karlskoga”. Exempel på det är att handeln ökar liksom besöksnäringen. Johan
Bollman pratade om digitaliseringen och att den ökar exponentiellt.
OBH Nordicas före detta VD Thomas Ek berättade om sitt liv från lagerarbetare till
ägare.
Styrelsen godkände rapporteringen.
Ekonomi. Totalt följer vi budget. Löner tillsammans med hyra är ännu inte bokfört
men kommer att presenteras i mars. Vi ser idag att kostnaden för utbildning,
nätverk, resor och logi redan ligger något över budget vilket Mari och Madelein
kommer diskutera vidare.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

§ 21 Rapporter från finsamfinansierade projekt
Cirka 120 deltagare har nu passerat Mottagningsteamet. Av dessa har 31 personer
deltagit i Funkis IPS projekt som avslutades 2015-12-31. Två personer finns idag
på den externa arbetsmarkaden. Mari tycker att vi har uppnått vårt resultat och
använt medlen väl.
Justerandes sign
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Coachingteamet har idag 37 deltagare. Tre stycken har gått vidare där en av
personerna har fått ett heltidsarbete, en person studerar på heltid och den sista
personen har flyttat.
Delrapportering från Språka-projektet. Projektet har tio deltagare som har varit
inskrivna ca sex månader. Man ser stora framsteg trots att tiden för varje person tar
längre tid än vad man räknat med. Två individer ligger idag under utredning

§ 22 Övriga ärenden
Språka-projektet är beslutat att driva fram till juni 2016. Projektet har en
anställning men den betalas inte av oss. Beredningsgruppen behöver ta ställning till
om projektet ska fortgå eller inte. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte efter det att
beredningsgruppen behandlat frågan.

§ 23 Nästa möte 2 maj klockan 9:00 – 12:00
Nästa möte flyttas till 9 maj klockan 08:30 – 11:00.

Justerandes sign
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