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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av ärende § 8 Behörighet bank och § 9 ADL-projektet.

§ 3 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Kristina Borén.
Till sekreterare utsågs Marina Wesström.

§ 4 Föregående protokoll
Protokoll från 2018-12-04 godkändes.

§ 5 Förbundschef har ordet
Mari hälsar styrelsen välkomna till Finsam. De första månaderna 2019 har innehållit många
informationsmöten med nya ledamöter i beredningen samt nya styrelsen. Mari informerade
om att i Finsam sitter man på personligt mandat samt att man är arbetsgivare till förbundschef.
Mari har tillsammans med Carina Holm (Samverkansansvarig) möte med
verksamhetsansvarig för Mulles Loppis i Degerfors, detta i ett leda att utveckla samverkan
med civilsamhället i Degerfors.
Det har varit uppföljningsmöte med Folkhögskolan där det finns 10 arbetsträningsplatser.
Anna Engdal som är ansvarig för dessa från folkhögskolans sida kommer också vara ansvarig
för Nya Möjligheter. Folkhögskolan är en viktig samverkanspart där det ges möjlighet för fler
outdoor-verksamheter.
I januari skedde SUS-rapporteringen för 2018, detta är statens uppföljningssystem av både
deltagare och ekonomi. Båda rapporteringarna gjordes inom utsatt tidsram.
Finsams kansli har nu flyttats till nya lokaler på Bregårdsgatan 12 C. I samband med den
tillkommer extra kostnader gällande bl.a. bredband och flytta av scanner. I övrigt gick flytten
kostnadseffektivt och smidigt.
Det har varit möte med ABF gällande framtida samarbete runt föreläsningar mm, detta är
ytterligare ett led i samverkan med civilsamhället.
Mari går en chefsutbildning som anordnas av fackförbundet Unionen. Mari tycker att
utbildningen ger nya perspektiv på ledarskap samt att det är ett bra forum för
erfarenhetsutbyte mellan chefer.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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En gång i månaden har Finsam APT, detta är en viktig avstämningsarena där alla
samverkansparter samlas under en effektiv timma.
Nils Nordqvist som är revisor för Finsam har gått igenom ekonomi och verksamhet för 2018.
Han inväntar att styrelsen ska skriva på årsredovisningen. Den är inskickad till Regionen
enligt tidsramen som var 28/2. Nils angav några justeringar, samt att han ville överse olika
styrdokument.
Mari har haft möte med Camilla McQuire som arbetar på näringslivsbolaget KNOTAB, detta
i en del i att skapa ökad samverkan med näringslivet.
Beredningsgruppen har haft två möten i år. Första mötet hade fokus på statistik, uppföljning
och produktionskapacitetsplanering. Finsam får mindre medelstilldelning (ca 5 % / år) och
antalet deltagare har ökat markant (ca 30 % / år). 2018 passerade 232 deltagare i teamet.
Martina Augustsson informerade om KAA, samt rapporterade om #jagmed (ett projekt där
Finsam har funnits med som samverkansresurs).
Mari har varit på kommunstyrelsen i Karlskoga för att informerat om Finsams arbete, i
informationen lades fokus på - Finsam som möjliggörare.
Mari har tillsammans med Carina Holm och Eva Eriksson varit med på Psykiatrins ATP för
att informerat om Finsams verksamhet.
Finsam får bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor), dessa
bidrag är i olika former under 3 år (2017-2019). Detta har bland annat möjlig gjort för Finsam
att ha en person som arbetar som studiemotivator samt inköpa av minibuss för studiebesök på
skolor utanför våra kommuner. Bidraget som var beviljat för perioden december 2017november 2018 har slutredovisats till MUCF under februari. Det projekt som löper på just nu
pågår under perioden december 2018-november 2019.
Det har varit partnerskapsmöte (Partnerskapskapet för sociala innovationer). Där har det
bildats en arbetsgrupp där samordningsförbunden ingår, gruppen har skapats för att mobilisera
sig inför kommande programperiod gällande ESF.
Det har varit handläggarsamverkans möte. HSGs huvuduppdrag är att vara behovsinventerare
samt öka samverkan. Samverkansdagen 2019 är planerades till den 2 oktober (eftermiddagen).
Tema för dagen är samverkan. Till samverkansdagen önskas det förslag på föreläsare.
Activa har fått nytt mobilitetsprojekt beviljat (ESF-projekt). Där 24 unga vuxna kommer att
erbjudas utlandspraktik i Tyskland. Mari kommer sitta med i styrgruppen för detta.
Det har varit förbundschefsmöte, där stod medlemsamrådet i fokus samt Mässa, mingel och
föreläsning (årligen återkommande länsgemensam samverkansdag på Conventum).
Gemensam ansökan om nytt pilotprojekt Våld-i-nära-relationer. Regeringen har uppdragit åt
Socialstyrelsen att planera för en utökad samverkan i frågor om upptäckt av våld i nära
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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relationer tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket,
som ges liknande uppdrag, under 2019-2021.
Planen ska samordnas av Socialstyrelsen och innehålla:
- Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande
- Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
- Hänvisning till socialtjänst, hälso-och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer
- Förstärkt stöd till relevantpersonal med klientkontakter
Regeringen har även gjort en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) att de under 2018-2020 ska stärka kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och
regioner. Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) ser positivt på att i en
projektform pröva hur samordningsförbundens struktur kan användas för att implementera
och vidmakthålla plan för en utökad samverkan mellan ingående myndigheter för att förbättra
upptäckt av våld i nära relationer samt vid behov förmedla skydd, stöd och behandling. Under
hösten planerades därför en pilotverksamhet med start i början av 2019. En pilotverksamhet
som skulle ha ett finansiellt stöd från regeringen.
Mari är tillförordnad förbundschef för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län (SOFINT)
nu under våren, rekrytering av ny förbundschef där pågår. Ett avtal har skrivits mellan
SOFINT och Finsam gällande detta arbete.
Ekonomisk – det ges ingen ekonomiskrapport för januari-februari eftersom fokus hittills har
varit på årsredovisningen 2018.

§ 6 Årsredovisningen 2018 BESLUTSÄRENDE
Årsredovisningen 2018 gicks igenom, Mari berättade om verksamhetsdelen och Marina om
ekonomidelen. Mari meddelade att årsredovisningen även har presenterats för gamla styrelsen
på sista styrelsemötet 2018, efter det har siffrorna gällande ekonomi uppdaterats.
Beredningsgruppen godkände dokumentet utan anmärkningar.
Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen 2018.

§ 7 Team information
Det kommer ske vissa personalförändringar i coachingteamet, Brigitta Jäderkvist går ner i tid
och även Monica Forman kommer trappa ner, men fortsätta att arbeta med Vägvisare.
Planer finns på att det kommer vara en coach som arbetar mot arbetsträningsplatserna, ett led i
en mer Outdoor centrerad verksamhet.
Styrgruppen har gett tydliga direktiv att arbeta mer med outdoor-verksamhet för att frigöra
mer tid för coacherna med tanke på det ökade antalet deltagare. Delaktighet från coacherna är
viktigt. Styrgruppen har gett Carina Holm mandat att sätta tydligare ramar gällande
arbetsstrukturen och fördelning mellan filialerna. En förutsättning är att coacherna är resurs
för hela samordningsförbundet och inte bara tillhör en filial. Det finns en stor risk att
verksamheten läggs ner om inte arbetssättet i coachingteamet förändras, de behöver skapa en
mer behovsanpassad verksamhet. Uppdraget i coachingteamet ska vara att snabbt ställa om

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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mot nya målgrupper och arbetssätt. Verksamheten ska vara behovsinventerad och
individanpassad med ett tydligt fokus mot egen försörjning.
Styrelsens står bakom styrguppens beslut och ger Mari mandat att stötta Carina i denna linje.

§ 8 Behörighet bank BESLUTSÄRENDE
Karlskoga kommun kommer få en ny redovisningschef, det är Erik Tönnäng som kommer
ersätta Per Nordin. Därför behöver Erik ha fullmakt till Finsams bankkonto samt Pers
fullmakt tas bort.
Styrelsen beslutades om att ge Erik Tönnäng fullmakt på banken.

§ 9 ADL – projektet BESLUTSÄRENDE (Johanna Svärd lämnade möte innan)
Under 2018 har Finsam haft ett ADL-projekt där man med bl.a. medicinsk yoga och ReDo har arbetat
med att få långtidssjukskrivna att må bättre och på sikt komma ut i egen försörjning.
I Coachingteamet besitter man kompetens med utbildning inom Medicinsk Yoga, ReDo samt KBT.
Uppföljning påvisar att ADL metoden tillsammans med coachingteamets övriga samverkansparter
och aktiviteter är ett effektivt arbetssätt för att individer som haft lång sjukskrivning historik i sitt liv
snabbare ökar sin aktivitetsnivå och stegförflyttar sig mot egen försörjning.
Samverkan med Karolina vårdcentral, rehab koordinator samt läkare och Försäkringskassan har varit
avgörande för resultatet. De insatser som Region Örebro län erbjuder för denna målgrupp i egen regi
är bl a Livsstilsmottagningen som hjälper vuxna personer till en bättre hälsa och ökad livskvalitet
genom fysisk aktivitet. Alla vårdcentraler i Karlskoga och Degerfors kommuner kan remittera
patienter till denna verksamhet som i slutna grupper om 6-8 personer träffas 2 ggr/vecka i 18 veckor.
För att förstärka dessa individers möjlighet att nå egenförsörjning så har Finsam, Karolina
vårdcentral, FK och Livsstilsmottagningen dialog runt att ge individerna möjlighet att ingå i en ny
”testbädd” inom coachingteamets ramar som ett nästa steg. Vi diskuterar att där koppla på vår KBT
resurs som reda arbetar i CT.
Genom att använda en arbetsmodell som arbetats fram med en behovsinventerad grund, och
som evidensbaserat visar sig ge positiva effekter både individuellt och socioekonomiskt vill vi
fortsätta utvecklingsarbetet och den ökade samverkan med Närsjukvårdsområde Väst samt Örebro
universitet ( som skriver uppsatser om resultatet i testbäddarna ).
En arbetsgrupp har bildats där Mari Cedervall Förbundschef Finsam, Carina Holm Samordnare CT
Finsam, Mia Bergström ADL projektet (med yoga och ReDo) Finsam, Lena Westgård (KBT) Finsam,
Camilla Eklöv Rehabkoordinator, Lillemor Nyberg Läkare Karolina VC, Susanne Jansson
Livsstilmottagningen och Ing-Marie Larsson Projektledare Livsstilsmottagningen samt Anette Ståhl
Försäkringskassan och Mottagningsteamet ingår.
Beredningen ställer sig positiv till nya testbäddar, för att utveckla effektiva arbetsmetoder samt
förstärkt samverkan med Primärsjukvården och universitetet.
Styrelsen ger Mari mandat att fortsätta att genomföra detta projekt.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Övriga ärende
Inga övriga ärenden.

§ 11 Kommande möte
DATUM

TID

2019-04-11 PLANERINGSDAG

13:00 – 16:00

2019-05-14

14:00 – 16:00

2019-06-11

14:00 – 16:00

2019-09-03

14:00 – 16:00

2019-10-24 PLANERINGSDAG

13:00 – 16:00

2019-11-05

14:00 – 16:00

2019-12-10

12:00 – 15:00

Mötet Avslutas

Justerande sign
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