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§ 28 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat. Gunilla Kanrell ny ersättare för Arbetsförmedlingen
hälsades välkommen.

§ 29 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 31 Föregående protokoll
Protokoll från 2019-06-10 godkändes.

§ 32 Förbundschef har ordet
Det har varit styrgruppsmöte gällande bemanning i coachingteamet och den ny organisation
gällande filialen i Degerfors samt lokal filial Degerfors. Coachingteamet har en ny lokal i
Degerfors, där man kommer vara i samma lokal som All-in och Infocenter. Den är i
Arbetsförmedlingens gamla lokaler. Fördelen med att ha gemensamma lokaler är att den är
bemannad även när inte någon coach är på plats. Det kommer inte vara någon coach som är
placerad i Degerfors utan alla kommer utgår från Karlskoga och de som har deltagare i
Degerfors åker dit när det behövs.
Det har skett rekrytering av 3 nya medarbetare till coachingteamet, i samband med det har
Mari varit med och hjälpt till och bl.a. haft möten med eventuella nya medarbetare. Nu är det
klart med vilka som är det nya coacherna, dessa är Fatimah Ayyad från Barn och unga
Karlskoga kommun, från Degerfors kommun Miriam G Book och för MUCF spåret som
studiemotivator är John Kotkamaa via AME.
Det har varit All-in-årskonferens på Hotell Alfred Nobel som Mari var med på. Fredrik Rakar
berättade om projektprocessen och delgav resultat efter första året. 302 deltagare vara 28%
avslutats mot arbete samt 11% mot studier.
På All-ins årskonferens var det föreläsning från PwCs Cecilia Lejon och Ola Johnsson (som
haft uppdrag mot SKL), pratade om att arbetsmarknadsinsatser är ett statligt ansvar. Metod för
förändring ”hackaton” där man diskuterar begrepp. De pratade om att ord spelar roll och vem
det är som bedömer om någon står långt från arbetsmarknaden. Flertalet AME är byggda för
att hålla människor i sysselsättning INTE att leda till självförsörjning. Det är viktigta att gör
saker på riktigt och inte bara hittepå sysselsättning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Mari har deltagit i en digital föreläsning som ESF anordnade för att informera om nya
utlysningar för projekt. Där utlystes bl.a. Insatser för nyanlända med sammansatt problematik,
som det finns mer information om i § 34.
Det har varit möte med Möckelnföreningarna där en samverkan startades och det har
efterföljdes av flera möten.
Medeltilldelningen för 2020 har kommit och där framgår det att den preliminära tilldelningen
blir 5 608 000 kr (sammantaget från staten, regionen och kommunerna). Beräkningsmodellen
är 75 % försörjningsmått, 25% invånarantal och grundtilldelning 400 000 kr per förbund,
medelstilldelningen får inte heller minska med mer än 10% per år. Mari har skickat in en
ansökan om önskad tilldelning och har då sökt 6 171 616 kr.
Det har varit flera möten med Samspelet, som är Samordningsförbundet ibland annat
Kristinehamn och Karlstad gällande erfarenhetsutbyte. Samspelet har också fått medel för
samma Våld i nära relationer-projekt som Finsam.
Arbetet med att ordna med inredning och inköp till CT-lokalen pågår. Nödutgången är nu klar
men den är inte skyltad ännu. Slutbesked från bygg- och miljökontoret gällande
fasadskyltarna har kommit, Finsam har uppfyllt sina åtagande enligt byggloven.
Mari är med i styrgruppen Breddad rekrytering som Kga kommun har via ESF-medel.
Projektet har 15 deltagare på bl.a. Torpdalen och Skrantahemmet. Målsättningen är att ha 30
deltagare.
Det har varit möte med Pingstkyrkans loppis gällande att ha trygg arbetshandledare på plats
hos dem, det arbetet pågår.
Det har varit kick off med all personal i coachingteamet där även de nya medarbetarna var
med. Där jobbade man med att planerade för flera nya spår, samt ett nytt arbetssätt för att
lyckas med att ta emot det fortsatt stora flödet av deltagare. Man pratade om att alla deltagare
är alla coachers ansvar och planerade för fler gruppverksamheter. Coachingtemet kommer att
jobba mer med lösningsfokus.
Mari och Carina Holm har varit på indikator kick off inför höstens mätningar, konferensen var
i Stockholm. Det var en intressant och lärorik dag som handlade om att utvärdera de mjuka
värdena.
Det har varit styrgrupp för ESF-projektet active euromobility som Mari har varit med på. Där
träffade man deltagarna som i måndags åkte till Tyskland på utlandspraktik i 2 månader. Från
Finsam Karlskoga/Degerfors finns det 1 deltagare med, de övriga kommer från andra delar av
länet. Det kommer vara personal med första veckan, sedan har mottagarorganisationen
kontaktpersoner på plats. Deltagarna kommer vara på arbetsträning 4 tim/dag och det är flera
olika typer av arbetsträningsplatser som erbjuds.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Mari har haft möte med Lotta om hur man kan fortsätta att samarbeta med Activa i olika
projekt.
Ekonomisk rapport juni
Den ekonomiska rapporten redovisas tillsammans med halvårsredovisningen:
Riktvärdet för juni är 50% av budgeten. Coachingteamet ligger på 51% av budgeten och
administrationen på 56%, det beror på extra kostnader p.g.a. lokalbyten och
utbildningskostnader.

§ 33 Halvårsredovisning 2019 BESLUTSÄRENDE
Halvårsredovisningen 2019 presenterades av Mari gällande verksamhetsdelarna och Marina
presenterade ekonomidelen.
Styrelsen beslutade att godkänna halvårsredovisningen och den skrevs under.

§ 34 Information Möckelnföreningarna ang. ESF
Sofia Tungfeldt Verksamhetsledare på Möckelnföreningarna besökte styrelsemötet för att
berätta om deras verksamhet och det utlysta ESF-projektet som är början till samarbetet med
Finsam. Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation till civilsamhället för att stärka
föreningar och andra ideella aktörer. Möckelnföreningarna har 5 anställda och 141 föreningar
i Karlskoga och Degerfors är anslutna till dem.
ESF-projektet som har utlyst är ”Insatser för nyanlända med sammansatt problematik”. I detta
projekt behövs ingen medfinansering. Finsam har tidigare haft ett projekt riktat mot denna
målgrupp, den modellen som användes på vill man bygga vidare på. Ansökan ska vara inne
senast 1 oktober. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen är med från början innan
projektansökan görs för att göra en göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Även
Försäkringskassan behöver få information om för att det ska bli mer ”tyngd” i ansökan.
Mari får i uppdrag att fortsätta ansökan. Om det blir en ansökan blir det ett extra styrelsemöte
27/9.

§ 35 Uppstartskonferens - pilotprojektet våld i nära relationer
Det har kommit inbjudan till uppstarskonferens för pilotprojektet våld i nära relationer som
förbundschef, ordförande och vice ordförande är inbjudna. Varken Mari eller Maria har
möjlighet att åka på den så istället kommer Johanna åka tillsammans med Kerstin. Även
Pernilla kommer vara där men på konferensen men som representant för Samspelet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Tydliggöra ansvarfördelning BESULTSÄRENDE
Det finns ett behov av att tydliggöra ansvarfördelningen mellan Finsams och huvudmannen
Karlskoga Kommuns AME i olika frågor. Eftersom frågor gällande rollfördelningen ofta
kommer upp vid flera tillfällen.
Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgupp för att tygliggöra ansvarsfördelningen. Att ingå i
gruppen utsågs Mari Cedervall, Maria Haglund och Kristina Borén

§ 37 Finsambussen BESULTSÄRENDE
Finsam äger en minibuss som är inköpt med hjälp av medel från MUCF, i november 2019
kommer det sista projektet tillsammans med MUCF att avslutas och efter det har inte Finsam
den typen av verksamhet där en buss ska finnas tillgänglig.
Styrelsen beslutade att ge Mari i uppdrag att avyttra bussen efter MUCF-projektet är avslutat.

§ 38 Planeringsdagen
Den 24/10 är det Finsams planeringsdag för beredningsgruppen och styrelsen.
Mari får i uppdrag att planera planeringsdagen.
Mötet Avslutas

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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