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§ 24 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 25 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 27 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2015-03-21 godkändes inte på grund av stavfel. Under
§ 20 har projektet DUA angivits som DUVA-projektet. Protokollet justeras.

§ 28 Rapportering förbunds chef/ekonom
Nationell konferens i Eskilstuna med tema Finsam i framtiden. Konferensen
inleddes av Anders Ekholm som är VD för institutet för framtidsstudier. Han
berättade att organisationsförändringar inte skapar något mervärde utan det gör
möten. En annan föreläsare var Inger Ashing, nationell samordnare för unga som
varken arbetar eller studerar. Hon pratade om vikten av samverkan kring dessa
individer. Ing-Marie Wieselgren, SKL, tog upp frågeställningen om varför den
psykiska ohälsan ökar och vad man kan göra för att motverka detta.
Under dagen kunde man även deltaga på valbara seminarier. Mari besökte ett
seminarier om Förbundsordning och roller. Det är viktigt att komma ihåg att det är
ägarparternas dokument och inte styrelsens samt att de är levande och behöver
därför uppdateras med jämna mellanrum. Mari gick även på ett seminarie med
Magdalena Brasch från Regeringskansliet som menade att Samordningsförbunden
är en hållplats i vår infrastruktur. Föreläsingen innehöll även en paneldebatt mellan
AF, FK, Migrationsverket, SKL och Länsstyrelsen och var intressant.
Mari har haft besök av Nils Varg och tre representanter från SKL för att planera en
pilotundersökning för SIP (samordnad invid plan). Man tror att detta kan leda till
ökad samverkan, synergieffekter gällande tid, kortare handläggning samt ökad
förutsättning att hitta så kallade flaskhalsar i system.
Mari har träffat Susanna Larsson Tholén på Örebro universitet som är forskare på
institutionen hälsovetenskap och jobbar med indikatorprojektet. Som diskuteras på
tidigare styrelsemöten är vi testpiloter för mätningen.
Lena Adolfsson, områdeschef Kga lasarett, har besökt Mari. Mötet gjorde att Lena
blev intresseras av samverkan med båda teamen.
Justerandes sign
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Förbundcheferna Örebro län har haft möte. Man diskuterade web-portalen som
kräver uppdatering och fortsatte planeringen av rehab-mässan i Örebro 9
november. Dagordningen för dagen börjar bli klar. Temat är kommunikation.
Coachingteamet har träffat Eva Persson på Solution Clues. Hon kommer att
handleda teamet efter sommaren i dialogform.
Mari har tillsammans med Anna Lena Vestvall från Coachingteamet och Eva
Eriksson från Mottagningsteamet besökt KS i Degerfors och informerat om
Finsam.
Mari har varit med på Active Mobilitys styrgruppsmöte. Under mötet skypade man
med Dan Humble som informerade om icke diskriminering och jämnställdhet. Han
informerade bland annat om att från och med 2015 är även bristande tillgänglighet
en form av diskriminering. Under mötet pratade man även om de sju
värdegrunderna. Febe Ågren gav en lägesrapport från den första utlandspraktiken
och det har fungerat jättebra. ZNI är mottagarorganisation. Just nu pågår ett arbete
med att starta upp grupp två.
Mari har varit på utbildning i SUS. Mari har hittat många brister i våra projekt. Det
ena projektet är På väg där man inte lagt in antalet deltagare.
Mari håller i APT för teamen. Där planeras en handläggardag i september där man
kommer att köra caseform och rundabordet grupper. Man ska analysera och hitta
genvägar för samverkan.
DUA. Vi har ännu inte fått något besked om medelstilldelning för en
samordningstjänst. För tillfället går fem ungdomar på utbildningskontrakt och fyra
har skrivits in på extra tjänster.
Mari har besökt Karlstad universitet och träffat samverkanansvarig för externa
relationer på fakulteten humaniova och samhällsvetenskap. Mari önskar att få
någon student som vill göra sitt examensarbete om teamen.
Ekonomi. Vi följer budget. Några ombokningar har skett i vår redovisning.
* Webben. Enligt budget har vi 10.000 kr för webben men vi ligger redan över
detta. Anledningen är att vi har bokfört fakturor från Surftown, Fortnox och ITHantverkarna här. Dessa har istället konterats till övriga tjänster.
* Kontorsmateriel. Enligt budget har vi 10.000 kr för denna post men är redan uppe
i 7.000. En faktura från IT-Hantverkarna har därför bokförts om till övriga tjänster.

§ 29 Information från revisor
Utgår vid detta möte och flyttas till nästa.

§ 30 Ansökan Activaprojekt (Beslutsärende)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mari har åter pratat med Örjan. Projektet ska gälla åtta månader men de har räknat
på 12 månader.
Vi har förlängt till 31 maj med de deltagare som finns. Vi har föreslagit en
förlängning året ut med 150.000. Beredningen har diskuterat detta och man bjöd in
Monica från Activa.
Alla deltagare står långt ifrån egen försörjning. Beredningsgruppen tycker att vårt
Coachingteam kan ta över dessa individer då alla organisationer samverkar i vårt
team. Gruppen kräver en långsiktighet varför det är konstigt att förlänga projektet
från år till år. Av denna anledning ser beredningsgruppen att Coachingteamet med
sin kompetens och långsiktighet kan ta hand om dessa individer. Det är viktigt att
vi har ett fortsatt arbete med Activa så frågan är om vi kan behålla någon form av
samarbete med dem.
Styrelsen går på beredningsgruppens motivering och anser att Coachingteamet har
kompetens att ta hand om de individer som finns i Activa och därför avslås
ansökan.

§ 31 Språkprojektets framtid (Beslutsärende)
På beredningsgruppens möte var Magnus och informerade om Språka. 14 deltagare
har varit inskrivna sedan start. Lärarna ser att individerna gör stegförflyttningar vad
gäller det svenska språket men det tar tid. Vid diskussioner ser man att individerna
fungerar bra ute på praktikplatserna men de behöver förstärka det svenska språket.
Projektet är pågående fram till juni 2016 och de som finns i projektet kommer få
fortsätta fram till dess, vilket är ett beslut från beredningsgruppen tillsammans med
projektet.
Styrelsen beslutade att projektet ska förlängas med sex månader, det vill säga året
ut. Styrelsen anser vidare att gruppen ska ges möjlighet till en arbetspsykolog. Man
vill även att gruppen utökas till ca.15 personer.

§ 32 Rapporter från finsamfinansierade projekt
Språka. Uppföljningsmöte med Magnus har ägt rum. Tio personer är inskrivna i
projektet och samtliga göra små stegförflyttningar. Två deltagare närmar sig
egenförsörjning. Monica Örn som är lärare för denna grupp rekommenderar längre
tid än tre till sex månader och tycker vi varit naiva när vi beräknat tidsaspekten.
Monica menar att samtliga deltagare i projektet har ökat sin självkänsla markant.
På väg projektet. Helena Andersen kommer ta över detta från Arbetsförmedlingen.
Mari har träffat två kvinnor där den ena tjejen har varit med ett år och den andra
tjejen en kortare tid. Som tidigare diskuterats trivs deltagarna i projektet bra för
man är ”en i gänget” på jobbet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det fungerar bra i teamen. Mari kommer ha individuella samtal gällande Finsam
hatten på. Västra Götaland vill komma hit och göra studiebesök då ryktet sprider
sig att Finsam här gjort ett bra jobb.
MUCF. Här finns medel att söka för ungdomar som varken jobbar eller studerar.
Mari kommer åka på en konferens för att få mer information och därefter skicka in
en ansökan om detta.

§ 33 Övriga ärenden
Parterna börjar närma sig angående Maris anställningsavtal. Avtalet kommer
skrivas om till oreglerad arbetstid vilket ger en ökad lön.
Det ska kallas till ett ägarmöte för att diskutera hur det ska fungera i Finsam.
Pensioner. Finns en överenskommelse mellan Finsam och Karlskoga kommun där
det står att Karlskoga ska sköta avsättningen till pension. Efter vidare undersökning
har det visat sig att Karlskoga har gjort avsättning för samtliga personer som varit
och är anställda hos Finsam.
Lone kommer ta fram förslag på ett nytt avtal som ska gälla och tydliggör vem som
har vilket ansvar.
Vi hade funderingar på om Unni ska stå som reserv eller ordinarie styrelseledamot.
Försäkringskassan har meddelat att det ska vara som det är, dvs att Stefan står kvar
som ordinarie och Unni som reserv. Styrelsen föreslår att Unni tar med frågan
”hem” och kollar upp om hon kan sättas som ordinarie och att de tillsätter en
reserv.

§ 34 Nästa möte 13 juni klockan 9:00 – 12:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

