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§ 13 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 15 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Unni Lifvengård
Till Sekreterare utsågs Fredrik Gustafsson

§ 16 Föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-16 är inte justerat och underskrivet. Tas upp på nästa
styrelsemöte.

§ 17 Rapportering förbunds chef/ekonom
Mari berättar om REDO, som är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt
behandlingsprogram som riktar sig till människor som har behov och kapacitet att
varaktigt förändra sin vardag. Maria Bergström i Coachingteamet genomgår en
utbildning i REDO och förhoppningen är att den ska kunna användas inom
Finsams verksamhet.
Mari har varit på möte med angående kompetensförsörjning. Diskussioner om hur
man får så många som möjligt i sysselsättning samt information om vilka
bristyrken som finns.
Region Örebro län utvärderar sitt medlemskap i samordningsförbunden. Mari blev
intervjuad av Yvonne Hirse Nilsson. Berättade om HUR vi gör och VAD vi gör.
Hon tycker att Finsam har kommit långt i vårt samverkansarbete när hon jämför
övriga förbund i länet.
Det har hållits möte med Förbundscheferna och en ny gemensam mässa har
planterats in till den 2 november. De har budgeterat med samma kostnad
(30000kr/förbund) som förra året.
Örebro och Lekeberg har varit på Studiebesök och Mari berättar att det även har
varit 8 personer från Arbetsförmedlingen/Kommunen och sett hur Finsam arbetar.
Utbildningen i socialt företagande som hållits få Folkhögskolan avslutas den 28
april. Marie berättar att tron på de affärsidéer som kommit fram just nu är låg.
Diskussioner förs om ny termin men då kommer inte Finsam att vara medfinansiär
och se till att det finns en coach knuten till utbildningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Marie rapporterar från handläggarsamverkansgruppen: Lågt antal anmälda till
Arbetsförmedlingens Studiemotiverande folkhögskolekurs trots att det finns 115
unga utan sysselsättning i KGA/DFS. Från försäkringskassan är det fokus på de
höga sjuktalen där Örebro län ligger i topp tillsammans med Norrland.
Socialförvaltningen har startat ett uppdrag att tydliggöra kravbilden och enligt
socialtjänstlagen stärka samverkan. Socialbidrag ska vara ett kortsiktigt stöd. Målet
är att sänka antalet bidragstagare med 50 % och syftet är att människor ska erhålla
rätt hjälp. Nyanlända och språksvaga är en växande grupp som vi måste samverka
kring. På soc i Karlskoga finns idag ca 100 personer som ej klarat av sina
språkstudier och därmed ej kan stå arbetsmarknaden till förfogande via AF. Det
finns ytterligare 100 som är inskrivna på AF med anses språksvaga.
Finsam har haft Studiebesök från Statskontoret. För att se på vår MUCF
verksamhet i coachingteamet. De har i uppdrag från utbildningsdepartementet att
följa upp den nationella strategin ”Vägar framåt”. Vårt MUCF projekt har utmärkt
sig. De harde samtal med projektägarna, medarbetare, andra samarbetsparter och
ungdomar i insatsen.
Fredrik rapporterar att det hittills inte har uppstått några kostnader som skulle
medföra att budgeten inte kommer att kunna hållas.

§ 18 Förbundsordningen (Beslutsärende)
Försäkringskassan har tittat på förbundsordningen. De har några förslag på
Förändring/tillägg om kvalificerad majoritet (2/3) vid beslut samt några skriftliga
justeringar. Styrelsen beslutar skicka ut förbundsordningen till ägarna för beslut.

§ 19 Säkerhetsrutiner och riskanalys
Finsam behöver upprätta planer, göra översyn och skapa krisgrupp. Det behövs
Utrymningsplan mm. Det finns inga brandsläckare. Mari kommer kontakta Mats
Johansson (kga kommun säkerhetssamordnare) och gå igenom säkerhetstänket.
Mari är som chef arbetsmiljöansvarig för finsam och de som verkar där.
Styrelsen beslutar att ge Mari i uppdrag att jobba med detta.

§ 20 Revision.
Skjuts upp till nästa möte.

§ 21 Rapport från Finsamkonferensen
”Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor” invigdes av Kommunalrådet i
Malmö stad Andreas Schönström och Nationella rådets ordförande Annika Krook.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Finsam hade 8 personer på plats och alla tyckte det var en bra konferens och
positivt för gemenskapen inom Finsam.
Mari berättar om de olika föreläsningarna och tipsar om Staffan Landin och
hashtaggen #Systemkallops där han pratar om att mänskligheten alltid tror att det är
värre än det är.
Anna Balkfors utvecklingstrateg och sekreterare inom kommissionen för jämlik
hälsa. Hon tipsade om filmen Kunskapsallianser www.kcmalmo.se Hon påpekade
att Finsams roll är viktig i detta arbete.
Sedan fanns det många valbara seminarier och Mari lyfter speciellt ett där ” Hur
fångar vi behoven i samverkan , strukturerad behovsanalys” var rubriken och
beskrev arbetet med att få fram behovsanalyser ur Kolada (en databas för
kommunernas mått på utbildning, försörjning, hälsa, kostnader mm.).
Dag 2 Klas Hallberg och forskaren Johan Quist förgyllde morgonen under temat
”Ingen vill vara irrelevant”. Där de pratar om hur viktigt det är att komma ihåg att
bakom staplar, remisser mm sitter det individer och väntar på svar!
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, sa att MER hade skett inom
samverkan om man redan från början förstått Finsam. Hon uppmanade till fokus på
unga med aktivitetsersättning och långa sjukskrivna.
Valbara seminarier dag 2. ”Medlemsråd, hur fungerar det i praktiken” . Ska det
heta ägarsamråd eller medlemsråd?? Syftet är övergripande dialog. Maris reflexion
är att den bör vara lokal, ej regional.
Kerstin Ekberg professor i arbetslivsinriktad rehabilitering pratade om
Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete. Vem bedömer
arbetsförmågan och vad bedömer vi i begreppet arbetsförmåga? Sherbrooke
modellen. Skillnaden som gör skillnad är arbetsfokuserad KBT, inte ordinarie
KBT. Tips Vägledning för arbetscoacher- socialstyrelsen.
Anna Östbom från SKL pratade om vårdkoordinatorer. Mari poängterar att det
saknas hos oss lokalt. Varför?
Vägen till arbetsgivarna genom mentorskap var dagens sista rubrik. Projektledare
Linda Nihlen Mentorskapet och Rusta i Sisjöns butikschef berättade om
framgången genom att anställa personer med kognitiva funktionshinder. Det visade
sig vara kompetenshöjande, samhällsekonomiskt och dessutom ge ökad förståelse
för kunder.

§ 22 Rapport finsamfinansierade projekt
Slutrapport Språka har inte inkommit.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mottagningsteamet: Närsjukvårdsområde Väst på väg in i teamet. Önskemål om
kurator och det finns en som på egen hand har visat intresse för finsam
Coachingteamet: verksamheter i egen regi för aktiviter med de inskrivna. Studier,
träning, yoga mm
Medel till SUS samordnare har dragits tillbaka.

§ 23 Utökad lokalyta (Beslutsärende)
Mari har tittat på en lokal som ligger direkt ovanför nuvarande lokaler 36000kr/år
För att skapa utrymme till handläggare för lugnare arbetsplats vid
dokumentering/telefonsamtal
Styrelsen beslutar att lokalerna ska utökas samt att kontrakt ska skrivas på 1 år i
taget.

§ 24 Personalansvar / Pacta / Försäkringar
Pacta – inga försäkringar för Mari i dagsläget. Mari ordnar med försäkringar via
Pacta. Uppföljning nästa styrelsemöte.

§ 25 Övriga ärenden
§ 26 Nästa Styrelsemöte
Nästa Styrelsemöte är den 4 Maj 2017 9:00 – 12:00

Mötet Avslutas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

