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Protokoll fört vid styrelsemöte i samordningsförbundet FINSAM
Kävlinge – Lomma 2018-04-26
§ 13 Sammanträdet öppnas

§ 14 Val av justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutar
Ulrika Thell Mijdema utses till justerare. Justering sker 2018-05-03 med digital justering.

§ 15 Fastställande av dagordning
Tillägg; punkt 9B val av vice ordförande
Styrelsen beslutar
Dagordningen fastställs.
§ 16 Unga med aktivitetsersättning
Karin Rangin föredrar hur projektet fortlöper. Det pågår en kartläggning och till nästa sammanträde
kommer rapport presenteras av representant för projektet. En workshop genomfördes i mars med
chefer och medarbetare från de inblandade aktörerna där metoder och arbetssätt gicks igenom, ny
workshop planerad till i början av juni. Sannolikt kommer det en förlängningsansökan under året.
Styrelsen beslutar
Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 17 InSam - ansökan
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Stina Larsson redogör för ansökan. Arbetsförmedlingen äger projektet, tillsammans med Region
Skåne, Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Försäkringskassan.
Ansökan bifogas.
Styrelsen beslutar
Styrelsen godkänner ansökan om projektmedel fram till utgången av 2019 och att det därefter finns
möjlighet till förlängning fram till 2021-03-31, förutsatt att styrelsen fattar nytt beslut om
godkännande i slutet av 2019.

§ 18 Mariamottagning – ansökan
Stina Larsson föredrar ansökan, ansökan bifogas.
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Omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lund. Finsam Mittskåne, Finsam
Burlöv/Staffanstorp och Finsam Kävlinge/Lomma. Huvudman är kommunerna tillsammans med
psykiatrin. Lokal är ordnad och finns på Sparta i Lund.
Styrelsen beslutar
Styrelsen bifaller ansökan

§ 19 Revision - rapport
Stina Larsson föredrar revisionsrapporten. Revision genomfördes i fredags, rapporten bifogas.
Rekommendationer från revisionen:
-

Att upprätta en långsiktig plan för hur förbundets sparade medel skall förbrukas, med syfte att nå
den nivå som rekommenderas av Nationella Rådets riktlinjer.
Kommentar: Nyligen beslutade projekt löper flera år framåt och följs upp allteftersom.

-

Att styrelsen tar ställning till om huruvida en teknisk begränsning avseende utbetalningar från
Förbundets bankkonton för utökad kontroll är motiverad i förhållande till de praktiska
olägenheter ett mer restriktivt handhavande skulle innebära.
Kommentar: Styrelsen bedömer inte att det finns anledning att införa teknisk begränsning.
Rutinen är att Karin och Stina har en godkännandeprocess som innebär att de godkänner
fakturautbetalning två i förening men kan godkänna var för sig i brådskande ärende.

Styrelsen beslutar
Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna

§ 20 Mentorsnätverket - slutrapport
Skriftlig rapport bifogas. Carina Sandelin kommer till nästa möte och föredrar rapporten.
Styrelsen beslutar
Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna
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§ 21 Val av ordförande
Sofia Forsgren-Böhmer föreslår Stina Larsson
Styrelsen beslutar
Stina Larsson väljs till ordförande för FINSAM Kävlinge-Lomma.

§ 21 B Val av vice ordförande
Stina Larsson föreslår Sofia Forsgren-Böhmer.
Styrelsen beslutar
Sofia Forsgren-Böhmer väljs till vice ordförande för FINSAM Kävlinge-Lomma.
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§ 22 Rapporter
o Frukostmöte mars 2018.
Emanuel Nilsson, ung entreprenör berättade om utbrändhet och hur han engagerat sig efter
det. Pratade en del om det förebyggande arbetet och hur människor runt om kring kan
agera. Karin, Stina och Gunni deltog.
o

Workshop om samverkan utifrån Samverkanskartan mars 2018.
Bra workshop som leddes av Birgitta. Utgick från ett fiktivt ”case” om en person som rör sig
mellan olika myndigheter, Representanter från myndigheterna berättade om sina respektive
ansvarsområden och hur man arbetar utifrån det valda fallet. Reflektion att det kartläggs
mycket hos samtliga aktörer.

o

Chefsnätverk mars 2018.
Svårt att få full uppslutning, många chefer är upptagna och har inte möjlighet att prioritera
mötena. Johanna Beckman, numera projektledare för InSam-projektet informerade om
InSam. Diskuterade strukturerad auskultering och att deltagarna från workshopen ovan kan
börja med det. Birgitta fick i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra det. Idegrupp och
chefsnätverk kommer träffas 18-19 oktober.

o

Samverkansakademin seminarium april 2018.
Ingvar Nilsson berättade om utanförskapets kostnader och om sin nya rapport ”Orten
bortom våldet”. Utanförskapet ökar och genererar både ekonomiska och sociala kostnader.
Ingvar menar att förebyggande åtgärder och rätt individuellt stöd sparar kostnader på sikt
men att många myndigheters budget och planeringssystem inte alltid stöder det samt att det
behövs mod och mindre rädsla att göra fel. Det finns även problem med att veta exakt vilka
förbyggande åtgärder som är mest effektiva och i vilken situation de ska användas.
Ingvar sa att han tycker att FINSAMS område borde sträcka sig från barnavårdscentrals-ålder
till unga vuxna för att åtgärderna ska ge effekt i rätt tid. Enligt honom har FINSAM Gävleborg
provat på att arbeta på det sättet.
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o

Nationell konferens 17-18 april 2018 i Göteborg.
Cirka 600 deltagare. Hög kvalitet på föreläsningarna. Hans Abrahamsson, freds- och
konfliktforskare Göteborgs universitet pratade bland annat om hur erfarenhetskunskap och
teoretisk kunskap måste kombineras mer samt att det krävs en mer prövande kultur.
Pratade mycket om det ”glokala” perspektivet, spänningen mellan det lokala och globala
samt behovet att se de sociala insatserna måste ses som investeringar, inte kostnader.
Representant från Tillitsdelegationen berättade om tillitsbaserad styrning, ledarskap och det
goda mötet. Hemsida med mer information: http://tillitsdelegationen.se/

Styrelsen beslutar
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 23 Framåtblick
 Frukostmöte 25 maj på Flädie Mat & Vingård. KA-samordnare (aktivitetsansvar) och
boendestödjare från våra två kommuner beskriver hur arbete och verksamhet ser ut.


Rehabkoordinator.
Vidareutveckla och komma vidare med rehabkoordinators arbete. Håller på att utredas om
det är en FINSAM-fråga eller om det renodlat är Region Skånes ansvar. Återkommer om hur
arbetet fortskrider.



Psykisk ohälsa/missbruk
Lilliana Pekalska, enhetschef Kävlinge kommun berättar om tankar på kommande projekt
med fokus på psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Sett en ökning av missbruk i
Kävlinge, en grupp klienter har ett tyngre missbruk. Uppmärksammat att det brister i
förebyggande och eftervårdande insatser på hemmaplan. Kompletterar med att köpa in
eftervårdande insatser men ofta återfall och återgång till missbruk.
Samarbetspart huvudsakligen Region Skåne, primärvården samt förslagsvis Lomma kommun
där en kontakt initierats. Projektet kommer inledas med kartläggning och inventering av
behov. Utgångspunkten är att behandla i den kontext man befinner sig i med hjälp av
öppenvården istället för att ha behandlingar på annan ort och hos extern aktör.
Enligt senaste överenskommelserna nationellt är det delat ansvar mellan region och
kommun men det yttersta ansvaret faller på kommunen. Från och med 1 januari 2018 är det
även spelmissbruk kommunens ansvar. Återkommer med ansökan.



Unga med aktivitetsersättning,
Rapport nästa möte och kommande ansökan.



Kommer genomföras en andra workshop med Region Skånes förtroendevalda från de olika
FINSAM-förbunden i Skåne den 8 juni. Syftet är att få fram en tydlig riktlinje hur Region
Skånes medverkan i FINSAM ska se ut.

Styrelsen beslutar
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Informationen läggs till handlingarna.

§ 24 Övrigt
Inget övrigt
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Ansökan om medel för projektet, InSam
Projektägare och samverkansparter
Arbetsförmedlingen äger projektet. Region Skåne, kommunerna; Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge,
Lomma, Lund, Staffanstorp och Försäkringskassan ingår som samverkansparters.

Bakgrund och problembeskrivning
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för gruppen nyanlända som tillhör
etableringsuppdraget. Uppdraget är att ge dessa individer rätt förutsättningar för att så snabbt som
möjligt lära sig svenska, få kunskap om samhället, få arbete och därmed klara sin egen försörjning.
Ohälsa är en fördröjande faktor för att etablera sig. Det finns behov av PTSD-behandling (post
traumatiskt stressyndrom) hos målgruppen i de kommuner som berörs av projektet. För att få förståelse
för behovet så finns det studier om psykisk ohälsa (Röda Korsets högskolas rapportserie 2016:1) som
visar att minst 1/3 av de asylsökande och nyanlända besväras av ångest och depression och minst 1/3
har problem med PTSD. För att fånga upp behovet av behandling behövs kompetens i att vara
uppmärksam på PTSD-problematik i arbetet med nyanlända som sker inom Arbetsförmedlingens,
kommunernas och Regionens ansvarsområde i Lund och kringliggande kommuner.
Den största delen av gruppen nyanlända som idag har kontakt med Arbetsförmedlingen är flyktingar
och deras anhöriga. Antalet flyktingar som får kommunplacering i de aktuella kommunerna har ökat.
Nyanlända som grupp är en heterogen grupp som består av olika kategorier av individer med olika
förutsättningar och behov. Arbetslösheten i Skåne är bland utrikesfödda uppemot 5 gånger större än,
bland dem som är födda i Sverige. I de åtta kommuner som ingår i InSam hade arbetslösheten mellan
2016 och 2017 ökat med mellan 19,5% och 67,3% inom gruppen nyanlända. Om man ser på statistik
för samtliga inskrivna i dessa kommuner under samma period hade arbetslösheten allt ifrån minskat
med 3,9% till ökat med 12,9%.
Förutom att lära sig språket och ha kontakt med arbetslivet visar erfarenheterna att det är viktigt att ha:
- förståelse om samhället och de normer och krav som finns utanför och på arbetsmarknaden.
- en fungerande samverkan mellan myndigheterna som kan hjälpa till att korta tiden till arbete. Därför
är det viktigt att prova nya metoder och modeller för samordning av insatser.
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Den nuvarande strukturen för samverkan mellan parterna inom Finsam är inte tillämpad för målgruppen
nyanlända med ohälsa. Därmed finns behovet att prova nya kommunikations- och samverkansvägar
mellan Arbetsförmedlingen, vården och kommunerna som möter målgruppens behov av stöd för att
uppnå bättre hälsa, bli etablerade och kunna försörja sig själva.
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Syfte
Syftet med projektet är att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka
andelen nyanlända personer i arbete eller studier. Projektet syftar vidare till att finna rutiner och
arbetssätt för att få delarna att driva mot snabbare etablering på arbetsmarknaden. Det kan ske genom
att utveckla och förstärka möjligheter för individer inom etableringsprogrammet att utnyttja
etableringstiden optimalt och att effektivisera etableringsprocessen för gruppen nyanlända med ohälsa
för att fler i denna grupp skall komma in på arbetsmarknaden. Därmed minskar risken att individer med
ohälsa avbryta sina aktiviteter inom etableringen, avregistreras från Arbetsförmedlingen och får behov
av ekonomiskt bistånd från hemkommunen. Individer med behov av vårdinsatser ska kunna kombinera
sina behandlingar och andra vårdkontakter med insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder dem.
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Målgrupp
Målgruppen är nyanlända upp till 36 månader efter kommunplacering som har svårt att tillgodogöra sig
insatser på grund av psykisk ohälsa.
Trots det omfattande arbete som pågår inom Arbetsförmedlingen för att ta tillvara flyktingars och deras
anhörigas kompetens och skapa förutsättningar för att denna grupp ska få ett snabbt tillträde på
arbetsmarknaden, finns det ett antal individer som p.g.a. ohälsa inte kan fullfölja insatser och aktiviteter
som Arbetsförmedlingen erbjuder. Många av de individer som tillhör målgruppen bär på trauman från
tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. De psykologiska konsekvenserna av detta gör dessa
människor extra sårbara därmed finns större risk för att inte kunna fullfölja sina etableringsplaneringar.
Psykisk ohälsa i form av depressiva symtom, komplexa sorgereaktioner samt en allmänt sänkt
livskvalitet är vanliga symtom inom den här målgruppen. Personer som lider av PTSD har många
gånger en diffus symtombild med såväl psykiskt som fysiskt relaterade inslag. De typiska symtomen
handlar om sömn-, koncentrations- och inlärningsproblematik, diffusa och svåridentifierade
smärtupplevelser. Dessa personer brukar ha svårt att följa sina SFI studier i den vanliga
klassrumsformen.
I avsaknad av ett systematiserat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, sjukvården och kommunen
tappar dessa individer fart i sin etableringsprocess och kan inte utnyttja sin etableringstid optimalt. Här
pratar vi om individer som saknar kunskaper i svenska språket och inte har tillräcklig kännedom om
myndighetsregler i Sverige för att själva kunna vara budbärare mellan Arbetsförmedlingen och
sjukvården. Risken ökar att individen fastnar i sysslolöshet, passivitet och blir beroende av ekonomiskt
bistånd.
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Mål
Att korta tiden till arbete och öka antalet nyanlända med egen försörjning
Att planera insatser och arbetsmetoder för att möta behovet hos individer med ansträngande
psykosocial situation på grund av flykt. Insatser av olika karaktär som behandlande, vägledande och
medvetandegörande skall provas. Denna del av processen har sin utgångspunkt från PREMO modellen
som provats i Nordvästra Skåne.
Att tillämpa en samverkansprocess där Arbetsförmedlingen, kommunerna, sjukvården och
Försäkringskassan har samma möjlighet att systematiskt använda metoden SAMSIP (samordnad
individuell planering) för hantering av individer som tillhör etableringsuppdraget med oklar
arbetsförmåga på grund av ohälsa och sjukdom. Denna process har sin utgångspunkt i SAMSIPmodellen som prövats i Värmland. I nuläget är det enbart kommunen och sjukvården som har samma
möjlighet att systematiskt använda metoden SIP. I SamSIP kommer även Arbetsförmedlingen som har
samordningsansvar för målgruppen att ha denna möjlighet.
Att utveckla metoder och arbetsmodeller inom och mellan myndigheterna som efter projektets slut kan
fortsätta som en permanent del av arbetet med målgruppen. En arbetslinje ska genomsyra processerna
och aktiviteterna skall planeras och genomföras med det slutliga målet att individen ska nå sin optimala
arbetsförmåga.
Att individens egenmakt skall stärkas så att individen bättre kan företräda sig själv i kontakt med vård,
myndigheter och i sitt arbetssökande.
Att stärka individens rätt till vård och arbete.

Beskrivning av projektet och dess organisation
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Projektet kommer att ledas av en projektledare med erfarenhet av arbetsförmedlingsarbete med
inriktning på rehabilitering. Projektledaren är även kontaktperson gentemot de två andra Finsamprojekten INitiativet Lund och Internkoordinerad arbetsmarknad. En arbetsförmedlare på Af Lund
kommer att ansvara för de personer som tar del av någon av projektets insatser och tillgodose det
utökade behov av uppföljning som blir en följd av deltagandet i projektet. Samma sak sker på
Arbetsförmedlingen i Eslöv.
Arbetslivsinriktad Rehabilitering (AR) kommer att bidra med psykolog, socialkonsulent och sjukgymnast
eller arbetsterapeut i vägledande samtalsgrupper. I de grupperna kommer också sjuksköterska från
Vuxenpsykiatrin att ingå. På sikt bör ansvaret för Region Skånes deltagande i grupperna föras över på
Primärvården. Arbetsförmedlingens lokaler kommer att användas för dessa grupper.
Röda Korset kommer i sina lokaler i Malmö ta emot personer för behandling av PTSD som uppstått i
samband med krig, tortyr eller flykt.
För de som behöver anpassade aktiviteter kommer Initiativet Lund och NAD (Nätverk-AktivitetDelaktighet) att användas.
En arbetsgrupp kommer att finnas för att bidra till projektets utveckling. Arbetsgruppen består av
representanter från alla samverkansparter med intresse och kunskap om de områden som berör
projektet och skall fungera som bollplank och berika den pågående processen inom projektet med
tankar och idéer. En styrgrupp finns också med representation inom respektive myndighet.
Röda Korset:

Psykolog/psykoterapeut 75%
Fysioterapeut 25%
Kurator 25%
Administratör
Utbildning grundnivå och för fördjupning i PTSD

Arbetsförmedlingen: Projektledare från Af 100%
Af-handläggare, Lund 100%
Af-handläggare Eslöv 50%
Psykolog 60%
Socialkonsulent 45%
Arbetsterapeut/sjukgymnast 45%
Region Skåne:

Sjuksköterska Vuxenpsykiatrin, Lund 25%
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Deltagare till projektets olika delar kan komma från Arbetsförmedlingen, kommunerna och Region
Skåne. Det är Arbetsförmedlingen som i förprojekteringen utarbetar rutinerna för hur det praktiskt skall
gå till.

Aktiviteter
Behandling PTSD genom Röda Korset. Start september, 2018. 20 platser per år med öppning för en
utökning senare i projektet om utökat behov finns.
Vägledande samtalsgrupper. Start april, 2018. Planerad genomströmning 80 platser per år
Aktiviteter genom INitiativet Lund och NAD som är redan pågående projekt som det sker samarbete
med. Arbetsförmedlingen har 15 heltidsplatser och Lunds kommun har 10 heltidsplatser hos INitiativet
Lund. En person kan använda en, två eller alla tre delarna som ingår i projektet. Det avgörs utifrån det
individuella behovet.

Kostnader och finansiering
En del av kostnaderna fördelas på ingående Finsam förbund utifrån antalet inskrivna i etableringen från
respektive kommun - se tabeller för kostnader nedan.
Lund har 44% av antalet inskrivna i etableringsuppdraget
Mittskåne 27%
Kävlinge/Lomma 15%
Burlöv/Staffanstorp 14%
Kostnad för tre år
Total kostnad

Lund
6.054 000

MittSkåne
2.560 000

Kävlinge/Lomma
1.419 000

Burlöv/Staffanstorp
1.312 000
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I överenskommelse med Finsam Lund fördelas inte kostnaden för projektledaren mellan de ingående
Finsamförbunden då den tjänsten även kommer att vara kopplad till två andra Finsam-projekt som
specifikt berör Lund, nämligen: INitiativet Lund och Internkoordinerad arbetsmarknad.
Kostnaderna för SamSIP berör endast Finsam Lund.
Kostnaden för handläggartjänst i Lund fördelas procentuellt enligt antal inskrivna i etableringen (60%
Lund, 21% Kävlinge/Lomma, 19% Burlöv/Staffanstorp).
Det planeras för nertrappning av Finsams kostnader för Arbetsförmedlingens personal vilket kan
komma att minska kostnaderna för år 2020 och 2021.
Beträffande handläggartjänsten i Eslöv sker ansökan hos Finsam MittSkåne.
Kostnaden för utvärdering är beräknad till 200.000kr då direktupphandling kommer att ske och den
slutgiltiga summan inte ännu är känd.
Övriga kostnader avser t ex workshop, studiebesök eller resor.
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Kostnad april - december 2018
Kostnad

Lund

MittSkåne Kävlinge/Lomma Burlöv/Staffanst

Röda Korset

367000

162000

99000

55000

51000

Grupper

852000

375000

230000

128000

119000

Projektledare

450000

450000

Af-handl Lund

450000

270000

95000

85000

Af-handl Eslöv

125000

125000

SamSIP

30000

30000

Övriga kostnader

22000

10000

6000

3000

3000

66000
150000
2446000 1363000

41000

22000

501000

303000

21000
279000

Utvärdering
Summa

Kostnad 2019

Röda Korset
Grupper
Projektledare
Af-handl Lund
Af-handl Eslöv
SamSIP
Övriga kostnader
Utvärdering

Summa

Kostnad
1100000
1135000
600000
600000
250000
40000
30000
200000
3955000

Lund
484000
500000
600000
360000

MittSkåne
297000
306000

Kävlinge/Lomma
165000
170000

Burlöv/Staffanst
154000
159000

126000

114000

8000
54000
915000

5000
30000
496000

4000
28000
459000

MittSkåne
29000
305000

Kävlinge/Lomma
165000
170000

Burlöv/Staffanst
154000
159000

126000

114000

250000
40000
13000
88000
2085000

Kostnad 2020
Lund
484000
500000
600000
360000

SamSIP
Övriga kostnader

Kostnad
1100000
1135000
600000
600000
250000
40000
30000

40000
13000

8000

5000

4000

Utvärdering
Summa

200000
3955000

88000
2085000

54000
915000

30000
496000

28000
459000

Röda Korset
Grupper
Projektledare
Af-handl Lund
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Af-handl Eslöv

250000

6
Kostnad januari - mars 2021
Kostnad

Lund

MittSkåne

Kävlinge/Lomma Burlöv/Staffanst

Röda Korset

275000

121000

74000

41000

39000

Grupper

284000

125000

77000

42000

40000

Projektledare

150000

150000

Af-handl Lund

150000

90000

32000

28000

Af-handl Eslöv

63000

SamSIP

10000

10000

Övriga kostnader

7000

3000

2000

1000

1000

Utvärdering

50000

22000

13000

8000

7000

989000

521000

229000

124000

115000

Summa

63000

Tidsplan
2018-04-01 till 2020-03-31

Implementering
Det är viktigt att i ett tidigt skede föra diskussioner om hur implementeringen skall ske. Beträffande den
del som handlar om NAD och Initiativ Lund är detta redan befintlig verksamhet och verksamhet där
målsättningen är att det ska skapas sociala företag.
Vad gäller vägledande samtalsgrupper finns tankar på en fortsatt samverkan mellan Arbetsförmedlingen
och Primärvården för att fortsätta verksamheten efter projektet.
En genomsnittlig behandlingstid för PTSD är ca 12 månader. Målsättningen är att behandlingen ska ske
parallellt med andra aktiviteter som språkundervisning, samhällsorientering, praktik etc. Aktiviteter i
samverkan har visat sig göra skillnad i rehabiliteringen. Region Skåne köper specialiserad vård av Röda
Korsets behandlingscenter, men då behovet är större än tillgången till platser är kötiden lång. Region
Skåne har ett ansvar i att försöka hitta lösningar som möjliggör parallella insatser. Samhällsekonomiskt
är det en vinst att korta dessa personers tid i utanförskap. Det finns t ex tankar på att försöka hitta en
lösning med IOP.

Utvärdering
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Vem som kommer att göra utvärderingen bestäms efter ett direktupphandlingsförfarande. Oavsett
kommer Finsams Indikatorverktyg kommer också att användas.

Carina Friis
Arbetsförmedlingen Lund
Box 2064
220 02 Lund
Tfn: 010-487 27 41
carina.friis@arbetsformedlingen.se

Marie-Louise Björnberg
Psykiatrin
Skånes universitetssjukhus Lund
221 85 Lund
Tfn: 046-17 49 18
marie-louise.bjornberg@skane.se
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REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM KÄVLINGE-LOMMA 2017

1. INLEDNING
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam KävlingeLomma för räkenskapsåret 2017. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed. Syftet
med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i
revisionsberättelsen. Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och
eventuella rekommendationer till följd av dessa, som identifierats i samband med årets revision.
2. INRIKTNING
Granskningen har främst bestått av följande moment och inriktats mot följande områden:
1.
2.
3.
4.

Övergripande risk och väsentlighetsanalys.
Granskning av att förbundet följer förbundsordningen.
Granskning av att verksamhetsplan och budget har upprättats och godkänts av styrelsen.
Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts och reflekterats i korrekt i
redovisningen.
5. Granskning av interna kontroller såsom attest- och utanordning mm.
Vidare har förbundets löpande redovisning, årsbokslut samt årsredovisning granskats.
Granskningen har främst bestått av följande moment.
– Genomgång av protokoll
– Genomgång av förbundsordning
– Stickprovsgranskning av attest och utanordning
– Diskussion med styrelserepresentanter och förbundssamordnare
– Sedvanlig bokslutsgranskning
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3. RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
I samband med planeringen av revisionen upprättades granskningsplan, innefattande övergripande
risk- och väsentlighetsanalys, i separat dokument.
Granskningsplanen beaktar:
– Verksamhetsrisker, kritiska omvärldsfaktorer och väsentliga händelser
– Redovisningsprinciper och upplysningsplikt
– Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Kommunallagen och Lagen och
kommunal redovisning
– Uppskattningar och bedömningar
– Redovisning av bidrag
– Upplupna kostnader och övriga interimsskulder

Deloitte AB, säte Stockholm, Org nr 556271-5309
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– Väsentliga händelser
– Kritiska transaktionsflöden
– Intern kontroll/”ordning och reda”
– Intern kontroll samordningsförbundet – extern bokförare
– Bokslutsprocessen
– Sedvanlig granskning av att skatter och avgifter har betalats in i rätt tid och med rätt belopp
– Föregående års iakttagelser
4. GRANSKNINGENS RESULTAT OCH IAKTTAGELSER
4.1 Intern kontroll och processer
Det kan noteras att styrelsen fortlöpande följer upp pågående insatser genom de rapporter som
inhämtas. Dessa innehåller såväl verbal beskrivning av projekten/insatserna som löpande uppföljning
av dessas ekonomiska utfall. Däremot har tidigare ingen (t ex stickprovsmässig) kontroll av att
redovisat ekonomiskt utfall enligt rapporterna motsvaras av faktiskt havda kostnader skett. I de nya
projekt som startats från och med 2017 ingår denna rutin i uppdragsavtalen.
Samtliga styrelseprotokoll för året har lästs. Vi har inte uppmärksammat att några styrelsebeslut inte
verkställts.
Vår genomgång av förbundsordningen visar att denna är i överensstämmelse med Lag om
samordningsförbund.
Förbundet har under året upprättat delårsrapport med helårsprognos i överensstämmelse med gällande
förbundsordning.
Verksamhetsplan och budget för 2018 har fastställts av styrelsen innan november månads utgång i
enlighet med förbundsordning och lag.
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Avseende attest och utanordning har vi noterat att fakturor attesteras av ordförande i styrelsen och av
förbundssamordnaren.
Förbundet har efter rekommendation under föregående år infört godkännande av två i förening
avseende bankbetalningar. Rutinen är av praktisk karaktär och innebär ej en teknisk begränsning för
Förbundssamordnaren eller styrelsens ordförande att på egen hand både förbereda och godkänna en
utbetalning. Vi rekommenderar styrelsen att ta ställning till om huruvida en teknisk begränsning för
utökad kontroll är motiverad i förhållande till de praktiska olägenheter ett mer restriktivt handhavande
skulle innebära.

4.2 Årsbokslut
Vi har granskat årsbokslutet och kan notera att balans- och resultaträkningar i allt väsentligt är
upprättade i enlighet med god redovisningssed och på ett rättvisande sätt återspeglar förbundets
ställning och resultat per balansdagen. Förvaltningsberättelsen är enligt vår uppfattning förenlig med
årsredovisningens övriga delar och beskriver förbundets verksamhet på ett rättvisande sätt.
Kassaflödesanalysen återspeglar korrekt förbundets kassaflöden.
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4.2.1

Balansräkning

Vid granskning av förbundets balansräkning har noterats att storleken på de sparade medlen överstiger
vad som rekommenderas av Nationella Rådets riktlinjer. Givet under året erhållna avgifter från
medlemsorganisationerna om 3,3 MSEK bör det egna kapitalet uppgå till ca 660 TSEK. Vid årets
utgång har förbundet ett ackumulerat eget kapital om 2,8 MSEK och det konstateras att en långsiktig
strategi för hur de sparade medlen skall minska bör tas fram.
Vidare har inga väsentliga noteringar gjorts avseende förbundets balansräkning.
4.2.2

Resultaträkning

Förbundet uppvisar för räkenskapsåret 2017 ett positivt resultat om 175 TSEK, vilket är att jämföra
mot föregående års underskott om 51 TSEK. Enligt budget för 2017 skulle göras ett negativt resultat
om ca 1,8 MSEK vilket huvudsakligen inte uppnås på grund av uteblivna kostnader för aktiviteten
Mariamottagning (200 TSEK) och lägre kostnader för nya projekt (1 MSEK).
5. REKOMMENDATIONER
Årets rekommendationer
Att upprätta en långsiktig plan för hur förbundets sparade medel skall förbrukas, med syfte att nå den
nivå som rekommenderas av Nationella Rådets riktlinjer.
Att styrelsen tar ställning till om huruvida en teknisk begränsning avseende utbetalningar från
Förbundets bankkonton för utökad kontroll är motiverad i förhållande till de praktiska olägenheter ett
mer restriktivt handhavande skulle innebära.
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De rekommendationer som lämnades till förbundet föregående år kommenteras nedan:
Rekommendation vid bokslut 2016
Attest – Enligt antagen attestordning ska
samordnaren attestera samtliga fakturor och
därefter styrelseordförande. Vid kontroll av
verifikationer var flertalet ännu inte attesterade
av styrelseordförande. Vår rekommendation är
att styrelseordförande attesterar fakturorna i
nära anslutning till den tid de avser.

Uppföljning vid bokslut 2017
Rutinen bedöms vara förbättrad och numera
efterlevd.

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
2017
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6. SLUTSATS
Baserad på genomförd granskning och efter beaktande av de iakttagelser som gjorts bedömer vi
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit
tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplan, med undantag för att
Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts, samt att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning. Revisorerna bör därför kunna lämna en revisionsberättelse med ovanstående
konstateranden och tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Malmö den 17 april 2018
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Fredrick Sjöholm

Slutrapport Mentorsnätverket i
Kävlinge & Lomma
2017-11-30
Aktiviteter enligt ansökan om insatsstöd
Målgrupp
Personer som bedöms ha arbetsförmåga men som saknar nätverk och som har ringa eller ingen
arbetslivserfarenhet. Dessa personer kan anmälas till mentorsnätverket av personal inom Arbete &
Integration i Kävlinge (som arbetar med personer som remitterats från AF, AF-Etablering och
Socialtjänsten), Utbildningsenheten i Kävlinge, Socialtjänsten i Lomma, eller från Kommunala
Aktivitetsansvaret (KAA) i Kävlinge och Lomma. Personer kan även anmälas genom Finsam-aktiviteten
”Etablering genom sysselsättning”. Remittenten ska vid behov vara ett stöd till mentorn och ha
möjlighet att delta i gemensamma möten med mentor och adept.

Målgruppens behov enligt projektansökan







Få kunskap om dagens arbetsliv: rättigheter, skyldigheter, hur går rekryteringsprocessen till, vad
är viktigt i det dagliga arbetet, hur man bedöms som anställd av chef/kollegor.
Förstå vilka formella/informella möten som äger rum på ett företag – hur man beter sig och vilka
de sociala koderna är.
Få ett utökat kontaktnät och kunskap om hur man bibehåller goda kontakter. Behöver träna sin
sociala kompetens.
Få stöd i/utmanas i sitt val av yrke/jobb – vad är en realistisk och framkomlig väg till arbete eller
utbildning just nu.
Få tillgång till en referensperson som kan ge en bild av de personliga egenskaperna.
Om möjligt, få hjälp att hitta en praktikplats för att få en arbetsrelaterad referens att lägga till i sitt
CV och i den bästa av världar – få hjälp till regelrätt anställning.
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Rekrytering av mentorer i Kävlinge och Lomma kommuner
Målet var att rekrytera 35 mentorer (20 i Kävlinge och 15 i Lomma) och detta gjordes genom att
processledaren deltog i så många företagarsammanhang som det gavs möjlighet till och besökte
enskilda företagare. Det gick snabbt att rekrytera 22 (+2) mentorer i Kävlinge men betydligt trögare i
Lomma. Det visade sig vara svårt att få delta i de sammanhang där Lomma kommun bjuder in
företagare. Även andra möten med olika företagarföreningar gav dåligt resultat. 10 mentorer
rekryterades, delvis i samverkan med Anna Junehag/KAA och Thomas Persson/Socialtjänsten som
bjöds in att delta i rekryteringen eftersom dessa skulle ha nytta av kontakterna även i framtiden.
Av de 10 Lomma-mentorerna tog 2 själva kontakt med processledaren efter att ha läst
tidningsartikel/information på kommunens hemsida.
Av de 35 mentorerna är majoriteten chefer i/ägare till privata företag, ett fåtal är chefer inom
kommunal verksamhet och två är politiker med ett förflutet som egenföretagare/nu egenföretagare.

Kävlinge kommun
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Broschyrer riktade till mentor resp adept, presentationsmaterial till föredrag har tagits fram.
Processledaren har också kontinuerligt lagt ut information på Facebook/Uppdragstjänst och på
Kävlinge kommuns hemsida.

Ansökningar från adepter
Genom kollegor inom Arbete & Integration/Utbildningsenheten på Kävlinge Lärcentrum ansöker 28
adepter i Kävlinge men bara 5 från Lomma (varav 1 är tänkt att vara praktikant hos Berngarns Plåt
redan från första dagen). Av dessa 5 har 2 motiverats av Socialtjänsten, 2 av KAA och 1 av ansvarig för
ensamkommande flyktingbarn, att söka sig en mentor. I Kävlinge är både kollegorna inom Jobb- &
Framtidsplanering och de kollegor som arbetar med integration av flyktingar på uppdrag av AF
Etablering mycket aktiva när det gäller att motivera potentiella adepter att söka sig en mentor.

Matchning av mentor och adept
Inför det första mentorsmötet skickas de 33 adepternas CV/personliga brev ut till mentorerna som
fick välja ut de 3 adepter de trodde sig kunna hjälpa bäst. På det första mentorsmötet i början av
april 2016 beslutades vilka adepter de närvarande mentorerna skulle hand om, 2 mentorer i Kävlinge
tar 2 adepter vardera och dito gör en mentor i Lomma. Lomma-mentorer tar gärna hand om
Kävlinge-adepter vilket löser snedfördelningen i antalet adepter. Resterande mentorer väljer dagarna
efter bland de adepter som blivit över. Då några mentorer hoppat av nätverket av personliga skäl blir
några adepter utan mentor i startskedet, detta löser sig genom att fler mentorer rekryteras snabbt.
Då det är en viss rörelse, både bland mentorer och adepter, som av olika orsaker hoppar av
(personliga skäl, tidsbrist, praktikplats, anställning med hjälp av daglig handledare) sker matchningen
från tidig höst 2016 helt individuellt i takt med att en mentor behöver en ny adept eller att nya
adepter ansöker om en mentor. Detta visar sig vara ett mycket bättre arbetssätt än de gruppintag
som beskrevs i ansökan eftersom även den upparbetade relationen mellan mentor och adept i
många fall blir mycket lång (mer än 1 år i vissa fall).

Mentorns roll
Majoriteten av mentorerna har liten erfarenhet av eller kunskap om målgruppen och är i början
osäkra på vad som förväntas av dem. Mentorns roll är därför en stående diskussionspunkt på
samtliga möten liksom diskussioner om adepterna. Vi enas om följande (inklusive projektets
intentioner):
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Mentorn är i första hand en medmänniska som också förmedlar kunskap om arbetslivet och fungerar
som ett komplement till adeptens remittent/dagliga handledare.
Mentorn ”styr båten” dvs är den som bestämmer frekvens och omfattning av mentorskapet – en god
idé är att i inledningsskedet prata med adepten om förväntningar och ramar för att hitta en bra
balans. Det är också viktigt att komma överens om hur tillgänglig mentorn ska vara och på vilket sätt
kontakter ska tas (mejl, telefon). Att boka in de första 2-3 personliga mötena med adepten redan vid
första träffen kan vara en klok strategi då vissa adepter har mycket låg initiativförmåga/låg grad av
social kompetens.
Mentorn ansvarar för att ta den första kontakten med adepten, vid behov deltar remittent/daglig
handledare.
Mentorn informerar om arbetslivets villkor (rättigheter, skyldigheter, rekryteringsprocess, vad är viktigt
inför och under en anställningsintervju, vad är viktigt i det dagliga arbetet, hur bedöms man som
anställd).

Annat som kan vara väsentligt är att bibringa adepten kunskap om vilka möten som äger rum på ett
företag – hur man ”uppför” man sig där och vad som förväntas av den som är anställd. Om möjligt
låta adepten delta i något internt möte.
Mentorn kan hjälpa adepten att träna sin sociala kompetens genom samtal och möten och diskutera
hur man gör för att bibehålla sina kontakter.
Mentorn kan ge stöd i/utmana adepten gällande val av yrke/utbildning – genom att diskutera vad som
är en realistisk och framkomlig väg till arbete just nu. Helt enkelt ställa frågan varför.
Om möjligt, kan mentorn förmedla kontakt för att hitta en praktikplats för att adepten ska få en
arbetsrelaterad referens att lägga till i sitt CV. Mentorerna uttrycker samstämmigt att de måste ha
mycket gott förtroende för adepten för att vilja dela med sig av sina kontakter eller sin egen
arbetsplats. Mentorn bör också gärna stämma av med adeptens dagliga handledare som ofta har en
bättre helhetsbild av adepten. Eftersom vissa mentorer gärna vill hålla kontakten med adepten även
när denne är på praktik så är det viktigt att komma överens med den dagliga handledaren om hur
uppföljningen på plats på praktikplatsen ska ske (ligger normalt i handledarens roll och speciella
rutiner finns i Kävlinge).
Mentorerna har också fått rådet att inte ”släppa” sin adept även om denne får en praktikplats eller t o
m en tidsbegränsad anställning – adepterna tänker ofta kortsiktigt och praktikperioden/jobbet blir
inte alltid långvarigt – mentorskontakten kan därmed vara mycket viktig för att hitta nästa jobb efter
det tillfälliga.
Mentorn ska inte




fungera som en god man, dvs
o

inte fylla i blanketter (möjligen hjälpa till att göra en lathund)

o

inte ta del i adeptens ekonomi

o

inte ha kontakt med adeptens övriga myndighetskontakter (om man inte vill det själv)

ge adepten en praktikplats på sitt eget företag (om man inte vill det själv)
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Balansering av de dagliga handledarnas förväntningar samt förbättrat urval
av adepter
Processledaren samlade de dagliga handledarna vars adepter ingår i mentorsnätverket i ett
avstämnings-möte direkt efter första mentorsmötet i april 2016 i syfte överföra information och
klargöra mentorsrollen, enligt mentorernas önskan. Vi beslöt att de dagliga handledarna ska ges
möjlighet att presentera sig och resp. arbetssätt på kommande mentorsmöten. Vi beslutar att de
dagliga handledarna alltid bjuds in till möten i mentorsnätverket för att finnas till hands när
diskussioner kring arbetet med adepterna tas i stor eller mindre grupp.
I den första ”kullen” adepter fanns en del med mycket dåliga kunskaper i svenska språket vilket
upplevdes som ett hinder av deras mentorer och efter hand avslutades samarbetet. I september
2016 kom så en ny kategori adepter – helt nyanlända, oftast mycket högutbildade och med mycket
goda kunskaper engelska men inga kunskaper alls i svenska. Matchningen lyckades trots att alla
mentorer inte är bekväma med att prata (om arbetsmarknadsfrågor) på engelska. I slutet av 2016
ansökte så 2 adepter som bara ville få språkträning genom samtal på svenska med sin mentor. Även
dessa matchningar lyckades väl och nya adepter med framför allt behov av språkträning och utan
arbetstillstånd har fått mentorer även fortsättningsvis.

I den första ”kullen” adepter fanns också personer som stod mycket långt från arbetsmarknaden,
t.ex. pga så svår social fobi att ingen kontakt gick att uppnå (varken per telefon, SMS eller mejl). Några
mentorer hoppade av efter att under lång tid försökt nå sin adept (även efter kontakt med daglig
handledare) och i något fall har mentorn även haft problem att nå den dagliga handledaren och
därför tröttnat. Någon mentor avsade sig också sin adept då hen fann dennes bakgrund
skrämmande.
För att ytterligare förbättra matchningen mellan mentor och adept föreslog mentorerna att de skulle
skriva ett CV med information om vilka branscher de har arbetsmässiga erfarenheter ifrån, vilka
föreningar de är aktiva i samt vilka branscher de har kontakter i. Majoriteten av mentorerna fann
dock inte tid för att göra detta. Processledaren har dock en god allmän bild av mentorernas
kompetenser och diskuterar alltid en ansökande adept med mentor innan beslut tas om matchning.

Samarbetet mellan mentor och adept
Grunden för samarbetet har varit dialog utifrån adeptens reella behov av stöd och hjälp, dvs helt
individuellt anpassat. Personliga möten har kompletterats med telefon-/mejlkontakt. Ofta har
mentorn bjudit adepten på fika någonstans eller bokat ett kommunalt rum. En del har umgåtts i både
mentorns och adeptens hem där ibland även gemensam middag har ingått.
Adepter har bjudits in till mentorns företag och getts möjlighet att sätta sig in i vilka olika yrkesroller
som finns, följt med på olika typer av fritidsaktiviteter/getts möjlighet till fysisk träning, deltagit i Lionsmöten för att öka sitt kontaktnät. Någon adept har blivit anlitad för att mot betalning laga och servera
maten vid en kundträff på ett av företagen (ville dock inte ta emot betalningen). En annan blev
erbjuden ett 1:a handskontrakt på en lägenhet i Lund men avstod eftersom hen inte skulle kunna
fortsätta med Sfi i Kävlinge, och en tredje har fått en helt ny dator till hjälp i IT-studierna.
Många mentorer har hjälpt till med CV och förberedelser inför anaställningsintervjuer. Vissa
mentorer har följt med sin adept till olika möten med myndigheter, undersökt studievägar, ordnat
anställningsintervjuer och deltagit som stöd för adepten i själva intervjun. Andra mentorer har besökt
potentiella praktikplatser för adeptens räkning eller låtit adepten praktisera på sin egen arbetsplats.

Mentorsmöten

Signature reference: 964717a1-5ac7-48b1-af25-f27f56bbb2f5

Under april-december 2016 ägde 4 möten med mentorsnätverket rum, de dagliga
handledarna/remittenterna deltog i 2 av dem och presenterade sina resp. arbetsprocesser från
inskrivning av en deltagare till det att deltagaren lämnat åtgärden. Utöver detta har en föreläsning
om neuropsykiatriska funktionshinder getts av en av mentorerna där både mentorer, adepter och
dagliga handledare erbjöds möjlighet att delta. Få adepter deltog, främst pga språkproblem,
alternativt att mentorn inte kunde delta och adepten ville inte gå ensam.
Fokus har under mötena legat på att tydliggöra mentorns roll genom att diskutera förväntningar och
ramar, tillgänglighet och kontaktvägar. Mentorerna vill generellt ha fått mycket gott förtroende för sin
adept innan man hjälper till med en praktikplatshjälp. Det har funnits ett stort behov och ett högt
värderande av möjligheten att på mötena diskutera adepters situation och att med hjälp av nätverket
hitta förslag på lösningar. Efter samtliga mentorsmöten har minnesanteckningar skickats ut, dessa
har även nya mentorer fått ta del av.
Under de 11 månaderna 2017 har 4 mentorsmöten ägt rum, innehållet har fortsatt speglat
mentorernas önskemål:
 Fortsatta diskussioner om mentorsrollen/erfarenhetsutbyte gällande adepterna







Föredrag av personer som är goda exempel (Ali frukthandlare i Lomma, Ahmad hög irakisk militär
som blev utbildad bussförare i Sverige och nu är hemspråkslärare samt Hamdi konditor från 5stjärniga hotellrestauranger som anställdes av sin mentor mfl)
Presentation av remittenternas/de dagliga handledarnas arbetsprocess från det att en person
skrivs in i en åtgärd till dess att den lämnar (deltog gjorde Uppdragstjänst, Jobb- &
Framtidsplanering, Integrationsenheten, KAA – alla från Kävlinge – samt KAA från Lomma.
Socialtjänsten i Lomma deltog inte.) Även de olika regelverk som adepterna får sin försörjning
genom och påverkas av gicks igenom.
Föredrag om psykisk ohälsa och stress.

Adepterna har bjudits in vid 2 tillfällen för att få inspiration av de goda exemplen ovan. En sluten
Facebook-grupp för mentorer och dagliga handledare har också startats som en kompletterande
kanal för att förenkla samverkan mellan mötena.

Ekonomi
År 2015

0 Kr

År 2016
Lönekostnader
Föreläsningar
Kostnader i samband med möten/konferenser
Information
Totalt

205 000
10 000
10 000
898
225 898

År 2017
Lönekostnader
Kostnader i samband med möten/konferenser
Totalt

162 000
12 000
174 000

TOTALT
Budget
Överskott

399 898
531 000
131 102
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Mål- och resultatuppföljning
De mål som anges i projektansökan är generellt för högt satta. Majoriteten är helt oerfarna mentorer
som känner att de behöver längre tid på sig för att känna förtroende för adepten och därmed öppna
sitt nätverk för praktik/anställning. Majoriteten av adepterna har dessutom oftast en långsiktig
planering tillsammans med sin remittent/dagliga handledare där mentorn kan vara ett komplement
men inte ska ”störa” den uppgjorda planeringen, om inte adepten har fått nya tankar. Alla adepter
har inte arbete som prioritet nummer ett utan behöver först bli tillräckligt bra i svenska språket och
få tillstånd att arbeta i Sverige (34 av 52 adepter har utländsk härkomst och majoriteten är
nyanlända).
Under projekttiden har 52 adepter deltagit (mål 70+) och detta beror dels på att majoriteten av
mentorerna var tveksamma till att handleda två adepter samtidigt och att samverkansparterna inom
Lomma kommun remitterade alltför få adepter. En del mentorer har också haft mycket långa
relationer med sina adepter och därmed inte kunnat åtaga sig någon ny.
Följande har uppnåtts:



Mål: 60% av adepterna får en praktikplats under minst 3 månader med hjälp av mentorernas
nätverk. Utfall: 14% (7 adepter) har fått praktikplats genom sin mentor men många fler mentorer
har arbetat aktivt med detta. Ca 40% har fått praktikplats genom sin dagliga handledare.



Mål: 10% av adepterna får anställning (under kortare eller längre tid, på hel- eller deltid, med eller
utan lönestöd). Utfall: 4% (2 adepter) har fått anställning med hjälp av sin mentor medan 33% fått
detsamma genom sin dagliga handledare. Ytterligare 12% har gått vidare till utbildning.



90% av adepterna säger att de har fått bättre kunskap om arbetslivet (rättigheter, skyldigheter,
hur ägare/chefer resonerar i personalfrågor). Utfall: 71% enligt enkätundersökning med låg
svarsfrekvens i slutet av 2016/början av 2017. Pga framför allt språksvårigheter/ovilja att fylla i
papper beslutar vi att daglig handledare avrapporterar adepternas synpunkter muntligen vid
kontinuerliga uppföljningsmöten med processledaren.



90% av adepterna säger att de har utökat sitt kontaktnät och har fått strategier för hur detta kan
vidmakthållas. Utfall 71% enligt enkätundersökning med låg svarsfrekvens i slutet av 2016/början
av 2017. Pga framför allt språksvårigheter/ovilja att fylla i papper beslutar vi att daglig handledare
avrapporterar adepternas synpunkter muntligen vid kontinuerliga uppföljningsmöten med
processledaren.



90% av mentorerna säger att de berikats genom idé-/erfarenhetsutbyte med andra ägare/chefer
i privat näringsliv. Uppnått.



90% av mentorerna säger att de har fått bättre insikt om arbetssökandes förutsättningar utifrån
de regler som gäller. Utfall: 75%. Mentorerna vill ha ännu mer information om regelverken (som
dessvärre ändras kontinuerligt).

Per avslutsdatum 2017-11-30 var 25 mentorer aktiva, 19 i Kävlinge och 6 i Lomma. En av Lommamentorerna vill hellre hålla föredrag för grupper av ungdomar istället för att handleda en adept, och
så har också skett för unga, nyanlända elever i ämnet Arbetsmarknadskunskap i Kävlinge. Antalet
mentorer känns tillräckligt för framtiden.

Processbeskrivning - samverkan
Samverkan har skett med Arbete och integration och KomVux på Kävlinge Lärcentrum samt Kävlinge
kommuns näringslivsenhet och Socialtjänst. Dessutom med näringslivsutvecklaren, Socialtjänsten
och KAA-ansvarig i Lomma kommun. Målet är att implementering ska ske i ordinarie verksamhet i
båda kommunerna.
I denna aktivitet har samverkan varit synnerligen intensiv och mycket god ur många olika perspektiv!
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De 52 adepterna har fått kontakt med nya människor, i form av sin mentor, men också andra
adepter, andra mentorer och andra dagliga handledare när de deltagit i de gemensamma
mentorsmötena. Detta ger god träning i social samvaro. Då 34 adepter har utländsk bakgrund
har mentorsnätverket varit en god kanal för att öka kunskaperna i svenska språket men framför
allt för att öka kunskapen om det svenska samhället och ”hur vi svenskar tänker”. Bra för
integrationen.



Mentorerna har lärt känna varandra och hjälpt varandra med råd och kontakter som kommit
adepterna till del. Några mentorer har dessutom ställt upp som föredragshållare både på
mentorsmöten och för unga Kävlinge Lärcentrum-elever i ämnet Arbetsmarknadskunskap och
även öppnat dörrarna för studiebesök av eleverna på sin egen arbetsplats i syfte att intressera

dem för de yrken där ett stort rekryteringsbehov finns. En mentor har ställt upp som rådgivare åt
unga elever som deltar i UF (Ung Företagsamhet) i Kävlinge och som startar och driver ett eget
företag under 1 år. Andra mentorer har aktivt bidragit till rekrytering av nya mentorer. Lommamentorerna har, pga av få remitterade adepter via Lomma kommun, ställt upp för Kävlingeadepter och säger sig glädjande nog gärna fortsätta på samma sätt, om behov finns.


Projektet har bidragit till att skapa fler och djupare relationer mellan mentorer och
remittenter/dagliga handledare, dvs privata företagare/chefer och anställda i framför allt Kävlinge
kommun. Mentorerna har fått en god förståelse för varför kommunen/Arbete & Integration har
utvecklat en egen kommunal verksamhet för människor i utanförskap, trots att andra aktörer
finns. Mentorernas kunskaper om de dagliga handledarnas arbetsprocesser och de regelverk
som påverkar adepterna har ökat. Ur ett samhällsperspektiv är detta synnerligen viktigt och
dessutom är kontakter med näringslivet avgörande för alla som i sin roll förväntas hjälpa
arbetssökande till arbete.



Processledaren har kontinuerligt hållit kontakt med både mentorer och dagliga handledare per
mejl och telefon samt haft separata uppföljningsmöten. Detsamma gäller för de adepter som är
inskrivna på Uppdragstjänst där processledaren har haft möjlighet att följa samverkan mellan
mentor och adept på närmare håll. Även den slutna gruppen på Facebook är ett verktyg för
mentorerna/processledaren att lägga ut frågor där samverkan behövs.



Presentationer för olika företagarföreningar och ideella föreningar har skett kontinuerligt i takt
med att fler mentorer har behövt rekryteras vilket generellt har ökat kunskapen om målgruppen
och kan komma denna till godo i andra sammanhang där praktikplatser/anställningsmöjligheter
behöver hittas.



Inför projektavslut och framtida implementering intervjuades majoriteten av Lomma-mentorerna
(se bilaga 1, Lägesrapport 2017-09-25) som ett underlag för Lomma kommun att besluta om
implementering.
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Samtliga involverade uttrycker att samverkan har varit mycket god och att det finns ett mycket stort
och genuint engagemang från alla parter. Mentorerna anser att de fått ett gott stöd från de dagliga
handledarna när behov har uppstått. Såväl processledaren som de dagliga handledarna kan
konstatera att majoriteten av mentorerna är mycket engagerade i sina adepter och vill göra det bästa
för dem, de är också mycket stöttande mot varandra och bidrar gärna till att hitta lösningar.

Processledarens lärdomar, erfarenheter och reflektioner
Efter det första gruppintaget av adepter (som var nödvändig och i enlighet med projektplan) har
individuell matchning varit melodin och så bör det fortsätta. Matchningen mellan mentorns
kompetensområden/kontaktytor och adeptens bakgrund och/eller framtidsplaner har då större
förutsättningar att stämma överens.
Adepterna måste ha grundläggande kunskaper i svenska språket för att få någon nytta av samtalen
med sin mentor. Personer med svår social fobi (som t.ex. inte svarar i telefon eller kan förmå sig att
skriva ett mejl själv) har sannolikt heller inte någon nytta av ytterligare en mänsklig kontakt – ett
utvecklingsområde för de som motiverar potentiella adepter att söka en mentor.

Adepterna behöver förberedas väl när det gäller vad det kan innebära att få en mentor så att
förväntningarna är rätt ställda och framför allt måste de motiveras och inspireras till att själva vara
aktiva i kontakterna med mentorn. Det CV/personliga brev som mentorerna får inför matchningen
behöver också bli lite fylligare.
Det är en fördel om de dagliga handledarna/remittenterna utser en ersättare vid långvarig frånvaro
så att mentorerna har någon att kontakta om behov uppstår (förutom processledaren) så att
nätverket inte mister mentorer pga av detta.
För att lyckas skapa och bibehålla ett mentorsnätverk gäller det att rekrytera rätt sorts mentorer, dvs
människor med stort tålamod och ett genuint intresse för att hjälpa människor i utanförskap.
Mentorerna, som avsätter sin fritid/delar av sin arbetstid, måste också ges stor frihet i att lägga upp
sitt arbete med adepten som det passar med deras livssituation. Direkta och konkreta krav på antal
möten, antal adepter samtidigt, hjälp med praktikplatser och framför allt hjälp med anställning,
fungerar inte om inte förtroendet för adepten finns. Mentorerna måste också ges möjlighet att träffa
de dagliga handledarna/remittenterna för att uppnå bästa gemensamma effekt i arbetet med
adepterna.
De mentorer som har haft adepter av utländsk härkomst säger sig ha lärt sig mycket om flyktingars
villkor och farofyllda väg till Sverige samt om deras hemländer – men framför allt om hur svårt det är
att komma till arbete i vårt land. Någon mentor har också uttryckt att hen vill hjälpa till att bekämpa
den främlingsfientlighet som hen har mött när hen försökt att få tillstånd ett antal förutsättningslösa
möten med arbetsgivare som vägrat när adepten visat sig komma från Syrien och därmed blivit
klassad som IS-anhängare.
De hinder som funnits på vägen är framför allt relaterade till Lomma kommun: det har varit svårt att
få delta i kommunens företagarträffar och även presentationer för företagarföreningar/ideella
föreningar har gett liten utdelning när det gäller att rekrytera mentorer.
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Samverkansparterna inom Lomma kommun har heller inte varit tillräckligt aktiva när det gäller att
finna adepter i behov av en mentor (endast 6 adepter har ansökt under 2 år). Eftersom Socialtjänsten
i Lomma remitterar personer till Uppdragstjänst har ytterligare några Lomma-adepter ”blivit till”
eftersom de dagliga handledarna och adepterna på Uppdragstjänst och adepterna själva har sett en
nytta med detta. Som en följd av att deltagandet i mentorsmötena från dagliga
handledare/remittenter inom Lomma kommun också varit relativt lågt så vet mentorerna t.ex. inte
hur socialtjänsten i Lomma arbetar med människor i behov av ekonomiskt bistånd. Inte heller lärarna
inom Kävlinge Lärcentrums Utbildningsenhet (förutom en) har remitterat någon adept, troligen ser
lärarna inte det som sin primära uppgift att hjälpa till med nästa steg – dvs anställning.

Mentorerna är individer som ser olika på sin roll – kontra adepters
förväntningar


Vissa mentorer önskar få veta mer om sin adepts bakgrund, t.ex. genom att få ta del av den
aktivitetsplan med del- och slutmål som den dagliga handledaren tillsammans med adepten och
handläggare på den myndighet som ”remitterat” adepten oftast har formulerat. Andra mentorer
ville hellre börja samtalen utan bakgrundsinformation och därmed helt förutsättningslöst och
med fokus på ”det friska”. Alla mentorer har tillgång till adeptens CV och personliga brev,
dessutom finns möjlighet att boka det första mötet med adepten tillsammans med den dagliga
handledaren för att få mer kött på benen.



För vissa mentorer är bristen på någorlunda goda kunskaper svenska ett problem då det blir
svårare att kommunicera med adepten. För att få anställning i Sverige är kunskap i svenska
språket viktigt, ibland avgörande. Olika meningar rådde när det gällde om mentorn kan/ska ställa
krav på att samtalen sker på svenska. Sammantaget kan man ändå säga att ju fler tillfällen
adepter får möjlighet att träna sig i svenska desto bättre.



En del adepter ställer in möten, hör inte av sig etc. och som mentor kan man bli ledsen och
besviken och tro att man gjort något fel. Vissa mentorer har hoppat av just av denna anledning,
andra ger inte tappt. Våra råd är att ta upp situationen med adeptens dagliga handledare,
adepten har alltid ett krav på sig att sköta sina åtaganden för att inte riskera att mista sin
ersättning, och i detta inkluderas samverkan med en mentor.



Motsatsen kan också uppstå – att mentorn ibland blir förvånad när hen träffar en adept som är
social, trevlig etc. och man undrar varför personen är arbetslös när den ju verkar så arbetsför. Ju
fler samtal desto mer kommer detta att klarna, annars bör mentor kontakta daglig handledare.



Majoriteten av adepterna uttrycker, både i personligt brev och i samtal, att de vill ha en
anställning. Detta upplevdes av vissa mentorer som ett krav på dem att ”ordna arbete” eller
åtminstone ”ordna praktikplats” medan andra mentorer upplevde det som att det fanns en vilja
och ett driv hos adepten. Adepten kan inte ställa sådana krav och den dagliga handledaren
måste också vara tydlig med att det bara är en reell möjlighet om mentorn får så mycket
förtroende för adepten att viljan att öppna sitt kontaktnät blir verklighet.



Mentorerna har ofta inte så stor kunskap om olika funktionshinder och vissa är därmed rädda för
att ”göra fel”. Någon anser att det kan finnas en risk att gå in i en behandlande/professionell roll
(beror på mentors bakgrund) istället för att begränsa sig till enbart mentorsrollen och fokus på
arbete/utbildning. Vårt råd är att ta fasta på det friska i samtalen.

Alla är eniga om att den största utmaningen ligger i att hitta nyckeln/ tillvägagångssättet för att hjälpa
till att nå adeptens mål. Mentorerna har ibland svårt att få tiden att räcka till och ibland är det svårt
att hitta tider som passar båda parter. Alla konstaterar att det är viktigt att vara tydlig med vad man
som mentor kan/inte kan hjälpa till med.
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Det är också viktigt att daglig handledare/remittent preparerar adepterna bättre och ställer krav på
adepterna att de själva ska vara initiativtagare till ett antal möten med mentorn.
Mentorerna vill lära sig ännu mer om framför allt etableringsprocessen och få ytterligare kunskap om
regelverken gällande olika målgrupper, man framför då och då funderingar kring hur (om) de olika
regelverken egentligen samverkar (eller om de faktiskt motverkar inträde på arbetsmarknaden). Som
tidigare, så varierar också önskemålen om innehåll i själva mötena, viktigast är dock att mentorsrollen
och adepternas behov fortsätter att diskuteras.

Implementering
En sammanhållande nätverksansvarig i respektive kommun behövs för att både bibehålla och
rekrytera nya mentorer och för matchning mellan mentorer och adepter – helt enkelt en förlängd
arm eller ett kitt mellan mentorer, adepter och dagliga handledare – de som behöver samverka för
adepternas bästa. Samverkan mellan de båda nätverken behövs också så att engagerade mentorer
fortsätter att vara engagerade, att både mentorer och adepter får ut mesta möjliga av att delta i
nätverket, att kompetensöverföring mellan de båda kommunerna sker och att ett effektivt arbete
äger rum när någon kommun behöver den andra kommunen för någon adepts bästa.

Kävlinge: Kävlinge kommun beslutade redan innan projektavslut att processledaren ska fortsätta sitt
arbete med mentorsnätverket och aktiviteten är därmed implementerad från dag ett efter projektslut
2017-11-30.
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Lomma: Beslut är taget om att mentorsnätverket ska ingå i ordinarie verksamhet genom
processledare före ”Etablering genom sysselsättning”, ungdomscoachen och Bosättningsteamet.

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en
avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: STINA LARSSON
Date: 2018-05-06 22:00:43
BankID refno: 05bd967d-2435-472e-9b93-92cf3ef3b52e

Ordförande FINSAM Kävlinge Lomma: Stina Larsson

Signed by: CHARLOTTE ANDERSSON MALMBORG
Date: 2018-05-07 09:32:56
BankID refno: 093da7f5-fabd-4fb6-ba8e-921e6eff7edf

Signature reference: 964717a1-5ac7-48b1-af25-f27f56bbb2f5

Nämndsekreterare: Charlotte Malmborg

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: ULRIKA THELL MIJDEMA
Date: 2018-05-07 08:42:52
BankID refno: 0ddd1f2a-7283-4e00-b68a-6f7ef66d77de

Ledamot FINSAM Kävlinge Lomma: Ulrika Thell
Mijdema

