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§ 19 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 20 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändrade paragrafnummer.

§ 21 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Pernilla Mattsson.
Till sekreterare utsågs Marina Wesström.

§ 22 Föregående protokoll
Protokoll från 2019-05-14 godkändes.

§ 23 Förbundschef har ordet
Mari fortsätter på ledarskapsutbildningen via Unionen, det har varit 2 träffar på den, varav
den ena handlade om konflikthantering där man fick ”lösa” riktiga konflikter.
Nu är föreläsare till Samverkansdagen den 2 oktober bokad. Föreläsaren blir Annika R
Malmberg, hon kommer att föreläsa om förändringsarbete.
Det har varit handläggarsamverkan. Där man pratade om behovsinventering och att man
känner oro, det blir mer stuprörseffekt i organisationerna när myndigheternas chans att göra
mer än vad deras uppdrag kräver dras in. Detta leder till att väggarna mellan verksamheterna
blir ”tjockare” och med det ställs det högre krav individen och utslagningseffekten är större än
tidigare. Det som kan göras åt problemet är att samverka mera.
Det har varit partnerskapsmöte som denna gång var förlagt till Laxå. Laxå kommun berättade
om hur de har hanterat den stora flyktingtillströmningen som de hade 2012-2013. I Laxå har
man lagt stor vikt vida att dra nytta av nya kommuninvånare och arbetskraften den medfört.
Där har fokus legat mycket vid ”Här blir du sedd”. Det var även information av Per
Holmström om strukturfonder samt diskussion om vilken roll partnerskapet kan spela i
strukturfonderna i kommande programperiod 2021-2027.
Mari har haft information om Finsamsverksamhet för socialnämnden i Degerfors, det var en
ca 30 minuters information/möte med många relevanta frågor.
Det har varit styrgrupps möte i ESF-projektet Breddad rekrytering där Mari ingår.
Målsättningen är att få ut fler personer i kommunens verksamheter, personer som är i behov
av extra stöd för att klara av ett arbete och som inte fungerar på den öppna arbetsmarknaden. I
vissa fall har dessa inget ekonomiskt stöd från Försäkringskassan medan andra har aktivitetsJusterande sign
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eller sjukersättning. Man jobbar mot anställning men det är väldigt ovanligt att det lyckas.
Personerna som är deltagare i projektet har stort behov av en tydlighet i vad som förväntas
och vilka uppgifter som ska utföras av dem. Det är därför viktigt att chefer tillsammans med
facket är överens om vilka arbetsuppgifter som kan lyftas bort från ordinarie personal för att
ingå i deltagarnas arbete. Deltagarna är 17 st, varav 10 är kvinnor och 7 är män.
Det har varit förbundschefsträff i Lindesberg, på träffen kretsade mycket kring inbjudan inför
årets Mässa, mingel och föreläsning. Inbjudan har nu gått ut och det har redan kommit in
många anmälningar. I år kommer det handla om Våld i nära relationer, den kommer äga rum
på Conventum i Örebro 13 november.
Mari har haft möte med Activas nya VD Lotta Karlsson-Andersson. De pratade om hur vi kan
samverka. Vi ser nyttan med samverkan med varandra och fortsätter att diskutera.
Möckelnföreningarna och Region Örebro Län har sökt medel från Vinnova gällande
samverkan mellan civilsamhället och närsjukvården. I arbetsgruppen för detta projekt sitter
Mari och Carina Holm med tillsammans med Sofia Tungfelt verksamhetsledare
(Möckelnföreningarna), Linda Björnberg och Kristin Nellebo verksamhetasutvecklare (RÖL).
Finsamsstyrelse kommer få mer information om projektet på höstens första styrelsemöte, då
kommer Kristin Nellebo för att berätta om det.
Mari har haft möte med Mikael Blom som är nytillträdd verksamhetschef på
skolförvaltningen i Karlskoga. Mari informerade honom om Finsams verksamhet och Mikael
kommer att vara aktiv i styrgruppen.
Det är på gång med en trygg arbetshandledare på Berget i Degerfors. Mari har varit där på
möte tillsammas med Tina Motin. Föreningen Berget har godkänt att anställa en
arbetshandledare i sin regi och det finns förslag på personer som är aktuell för den uppgiften.
Ekonomisk rapport maj
Riktvärdet för maj är 42% av budgeten. Både coachingteamet och administrationen ligger på
43% av budgeten, det beror på extra kostnader p.g.a. flytten och utbildningskostnader.
Uppdrag till förbundschefen: Mari får i uppdrag av styrelsen att se över vad som kan göras för
att nyttja överskottet som finns från tidigare år. Det som ska undersökas är om det går att ta
in fler arbetshandledare till fler arbetsträningsplatser eller att anställa fler coacher till
coachingteamet.

§ 24 Team information
Det är 3 coacher som har meddelat att de kommer avsluta sina uppdrag på Finsam. De som
slutar är studiemotivatorn som arbetar i MUCF-projektet samt de som är anställda i Regionen
och Degerfors kommun. Beredningsgruppens medlemmar har gått ut med förfrågan till sina
anställda om någon är intresserad av att ersätta platserna. Arbete med att hitta ersättare till
dessa coacher pågår och det finns några personer som har visat intresse för uppdragen.
Justerande sign
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Hittills i år har 193 individer har redan passerat coachingteamet. Av dessa är det 23 personer
som är i åldern 50-64 och den största gruppen är under 29 år. Snittiden som man är inskriven i
coachingteamet är 9 månader.
Nu har C-uppsatsen om REDO testbädden kommit, Mari skickar ut den på mail till alla i
styrelsen.

§ 25 Pilotverksamhet – Våld i nära relationer
En formel ansökan gällande pilotverksamheten för upptäckt av Våld i nära relationer har nu
skickats in. Om ansökan beviljas har 5 personer i coachingteamet valts ut för att gå utbildning
för att ingå i projektet. Det som dessa coacher kommer göra är att de kommer ställa frågor till
deltagare ang. upplevelsen av Våld i nära relationer. Frågorna är utformade på ett speciellt sätt
och ska ställas med visst intervall så att upptäcketen av våld i nära relationer ska förbättras.

§ 26 Diskussion kring revisorsrapporten
Utifrån revisorsrapporten som presenterades vid styrelsemötet 2019-05-14 §17 diskuterades
de synpunkter som revisorerna hade. Styrelsen håller med revisorerna om att det behöver
förtydligas att mottagningsteamet inte är en del av finsamsverksamhet men att informationen
om motagningsteamet behöver finnas med i årsredovisningen. Angående kassaflödesanalysen
ska den i kommande årsredovisningar omnämnas men behöver inte göras med hänvisning till
att samordningsförbundet har förhållendevis liten verksamhet. Det fördes också diskussion
kring huvudmannaskapet om bl.a. vem som ska stå för hyreskontraktet för lokalen där
coachingteamet finns. Detta ska utredas vidare om det ska vara Finsam står för
hyreskontraktet själva eller om det är huvudmannen som ska göra det.

§ 27 Kommande möte
Nästa möte 3 september kl. 14-16
Flytta av möte 5 november till 4 november kl. 14-16.
Mötet Avslutas
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