FINSAM Kävlinge-Lommä

Protokoll 2016-02-29

Protokoll fort vid styrelsemote i
sämordningsforbundet FINSAM
Kävlinge – Lommä 2016-02-29
§ 1 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet inleds med en presentationsrunda.

§ 2 Val av justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutar
Gunni Gustafsson Nilsson utses till justerare. Justering sker 2016-03-07 med vändande post.

§ 3 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
Dagordningen fastställs.

§ 4 Samverkanskartan steg 2
Birgitta Friberg från Arbetsförmedlingen ger en kortfattad redovisning av den rapport som skrivits

om vad som hittills gjorts inom ramen för Samverkanskartan steg 2 samt en plan för vad som kommer att
göras framöver.
En av slutsatserna är att avgörande för en fungerande samverkan är nyttan gånger
genomförbarheten. Det måste finnas en direkt nytta med samverkan och genomförandet måste
vara effektivt och tydligt fördelat mellan parterna.
Tanken med steg 2 är ett tydligt fokus på unga/unga vuxna. Med tanke på att det nu handlar om små
kommuner och därmed få personer är det viktigt att bygga hållbara strukturer och ha en tanke kring
funktionernas betydelse snarare än enskilda personers. Birgitta framhåller vikten av att samverkan
följs upp och utvärderas samt att de samverkande aktörerna tar vara på varandras erfarenheter och
kunskap. Rapporten, en första halvårsrapport ska vara färdig i april och följs därefter av
tertialrapporter.
Styrelsen beslutar
Informationen läggs till handlingarna.

§ 5 Förstudie ACT
FINSAM beställde under 2015 en förstudie kring metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Karen Ask berättar om arbetet med förstudien. Syftet har varit att titta förutsättningarna för
samverkan i kommunerna och mellan aktörerna. Telefonintervjuer har genomförts och Karen har
tagit del av samverkanskartans rapport steg 1. Förstudien bygger således på det arbete som redan
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gjorts. ACT-metoden bygger på ett salutogent perspektiv (man ser till det friska hos individen) men
även på acceptans för vad som kan vara individens begränsningar, exempelvis psykisk ohälsa.
Karen presenterar hur hon valt att titta på förutsättningar för samverkan utifrån;
Utmaningar
o Psykisk ohälsa, social problematik
o Behov av ett gemensamt förhållningssätt och gemensamt språk
o Definition och förståelse av förebyggande arbete.
o Stressade medarbetare
Metod
o
o
o
o
o
o

Medarbetarutbildning (kontinuerlig process)
Gemensam lärande/samverkansprocess
Öka tillit
Ökad kunskap om varandras arbetssätt
Gemensamt förhållningssätt i möte med individerna/deltagarna och medarbetarna.
Individen i centrum & individens förutsättningar

Styrelsen beslutar
Att ge förbundssamordnaren i uppdrag att arbeta vidare med ACT-utbildningen som ett
pilotprojekt för hösten 2016 med en budget på 300 000 kronor.

§ 6 Mentorsnätverket -lägesrapport
Projektet är på gång i båda kommunerna. Ambitionen är att det blir cirka 70 arbetssökande som får
en mentor. Alla mentorer ska inom kort träffas för en uppstartsdag, därefter ska mentorer och
arbetssökande matchas ihop. Mentorsnätverket varit ett uppmärksammat projekt i både media och
kommunernas kanaler.
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna

§ 7 Förstudie – Etablering genom sysselsättning – ansökan om förlängning
Ambitionen är att stärka möjligheterna till arbete och sysselsättning för flyktingar och
ensamkommande flyktingungdomar.
Anna Junehag vid Lomma kommun har arbetat med en förstudie som skulle presenterats för
styrelsen vid dagens sammanträde men som ej hunnit färdigställas. Ambitionen med förstudien är
att ge en genomgång av kommunernas befintliga arbete på området identifierade behov och
utmaningar.
Styrelsen beslutar
Att bifalla ansökan om en förlängning av förstudien om ett belopp av 4 200 kr
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§ 8 Rapporter
o

Stina Larsson hade i december ett studiebesök av representanter från
Socialförsäkringsutskottet då bland annat ”Etablering genom sysselsättning i samverkan”
diskuterades. Det publicerades senare en artikel i Sydsvenskan om FINSAM (16 februari
2016) där både Uppdragstjänst och Mentorsnätverket nämns.

o

Ordförandekonferens Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i januari
2016. Blev ett positivt möte med erfarenhetsutbyte kring hur arbetet med FINSAM fungerar
på olika delar i landet.

o

Idé- och beredningsgrupp diskuterade bland annat; ACT-förstudien och Idéer till
frukostmöten i vår, se punkt 12

o

Karin Rangin deltog i en 3 dagars utbildning Hälsoprocessledare
Personer från spridda verksamheter som diskuterade hälsofrågor utifrån både ett lokalt och
globalt perspektiv. Blev mycket kunskapsutbyte och möjlighet att marknadsföra FINSAMs
verksamhet.

o

Karin berättar om vad som diskuterades på senaste regionala nätverk. Bland annat slutar
Malmös, Kristianstads och Österlens FINSAM-förbundschefer

o

Kommande inspirationsdag för styrelserna och beredningsgrupperna, planerat till den 7
oktober i Eslöv. Karin är med i samordningsgruppen som planerar upplägget. Mer
information kommer.

o

Mattias Horrdin berättar att han deltagit på träff för Region Skånes representanter i de olika
FINSAM-förbunden, Regionhuset i Malmö. Framförallt diskuterades relationen mellan
politiker och den verksamhet som är föremål för beslut.

Styrelsen beslutar
Informationen läggs till handlingarna.

§ 9 Årsredovisning 2015 - beslut
Stina Larsson redogör årsredovisningen som innehåller både verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse. Se bilaga 1.
Ändring:
Sid 5, rubrik Förstudie Etablering i samverkan
Ändras till -Förstudie etablering genom sysselsättning i samverkan.
Sid 2, rubrik Sammanfattning, mening 1: Ta bort ”i viss mån”
Sid 2, rubrik Sammanfattning, mening 2: Flera omfattande aktiviteter slutfördes.
Framförs önskan om att styrelsen kontinuerligt får möjlighet till översikt genom att kunna se när
projekt startar/slutar. Detta kommer även tas upp vid den FINSAM-överläggningskonferens som är
planerad till september.
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Styrelsen beslutar
Att godkänna årsredovisningen för 2015 med ovan redaktionella ändringar

§ 10 NNS Indikatorprojektet - beslut
Stina Larsson föredrar den projektansökan som inkommit från NNS. En ansökan om mer medel med
syftet att hitta rätt variabler för att mäta och följa upp det arbete som görs inom
samordningsförbunden.
Styrelsen beslutar
Att godkänna projektansökan och bevilja NNS projektmedel med 10 000 kronor.

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande
Conny Bäck föreslår sittande ordförande Stina Larsson till ordförande på ett år.
Styrelsen beslutar
Att välja Stina Larsson till ordförande i FINSAM på ett år.
Att välja Sofia Forsgren till vice ordförande i FINSAM på ett år.

§ 12 Framåtblick
Frukostmöten våren 2016
-

26/4 Östra teatern - interaktiv teater i Eslöv

-

31/5 Sociala medier, återkommer med lokal.

Nationell konferens, samt NNS årsmöte, 5-6/4, Eskilstuna (Karin Rangin och Stina Larsson deltar).
Revision
Deloitte ska genomföra en praktisk revision inom kort.
Slutrevision den 13/4 där Stina kommer delta.
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna

§ 13 Övrigt
Inget övrigt att diskutera

___________________________
Stina Larsson
Ordförande

_________________________________
Gunni Gustafsson Nilsson
Justerare

___________________________
Charlotte Malmborg
Sekreterare
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