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FINSAM Kävlinge-Lomma

Protokoll 2018-11-30

Protokoll fört vid styrelsemöte i samordningsförbundet FINSAM
Kävlinge – Lomma 2018-11-30
§ 45 Sammanträdet öppnas

§ 46 Val av justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutar
Jessica Henriksson utses till justerare. Justering sker med digital justering.

§ 47 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
Dagordningen fastställs.
§ 48 Insam - Rapport
Johanna Beckman, projektledare informerar styrelsen om arbetet med projektet. Fyra FINSAM
förbund är med och finansierar projektet. Syftet med projektet är att möta nyanlända med ohälsa
för att underlätta deras väg mot utbildning eller arbete. Insatserna anpassas till individens behov och
kan bestå i allt från samtal till en behandling för PTSD genom Röda korset. Projektet kan ta emot 80
personer per år. Urvalet när det gäller vilka som får vara med görs av arbetsförmedlingen eller av
handledare inom etableringen. Som en del av projektet har man upphandlat en extern part som ska
utvärderar projektet. När utvärderingen är genomförd och en förlängningsansökan inkommit så
kommer FINSAM Kävlinge-Lomma ta ställning till om man beviljar medel för projektet efter 2019.
Styrelsen beslutar
Styrelsen tackar för rapporten
§ 49 Verksamhetsplan 2019
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Stina Larsson föredrar verksamhetsplanen för 2019. Styrelsen diskuterar en mindre justering,
verksamhetsplanen bilägges.
Styrelsen beslutar
Styrelsen godkänner verksamhetsplan för 2019

§ 50 Budget 2019
Stina Larsson föredrar budget för 2019. Budgeten bilägges
Styrelsen beslutar
Styrelsen godkänner budget för 2019

FINSAM Kävlinge-Lomma

Protokoll 2018-11-30

§ 51 Idéskiss- ansökningsguide
Karin Rangin informerar styrelsen om att det nu finns både idéskiss och ansökningsguide på FINSAM
Kävlinge-Lommas hemsida. På idéinternatet gick man igenom dessa och de är till för att underlätta
för de som vill göra en ansökan. Dessa bilägges protokollet.

§52 Datum för styrelsemötet 2019
Styrelsen beslutar
8 mars, 3 april, 29 maj, 12-13 september samt 27 november

§ 53 Rapporter
Karin Rangin föredrar vad som framkom vid idéinternatet den 18-19 oktober. Man hade
gruppdiskussioner som var mycket givande och där det framkom mycket konkret. Vid
diskussionerna använde man sig av en del av samverkanskartans material som grund. Alla idéer som
framkom kopplades till en person som är ansvarig för att idén lever vidare.
Mariamottagningen i Lund är ingång i sin lokal på Sparta. Karin kommer att bjuda in representant till
ett kommande styrelsemöte.
Frukostträffen som hölls den 26/10 var på Långa bryggan och då var temat kring ungdomar som inte
går i gymnasiet samt kring ungdomars etablering och inkludering i samhället.
I projektet Ungdomslots så tar Kävlinge över projektägarskapet, kommunerna anställer en person
var.
Projektet Etablering genom sysselsättning är igång igen. En delutvärdering har genomförts som
visade på att samverkan inte var optimal, Karin skickar denna till styrelsen.
Karin har varit på Regionalt nätverk och FINSAM nordnordväst är nu igång med sin verksamhet. Vid
detta tillfälle diskuterade man olika strukturer inom de olika FINSAM förbunden och även kring
arbetet med GDPR.
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Styrelsen beslutar
Informationen läggs till handlingarna.

§ 54 Framåtblick
Den 25 januari är det frukostmöte med tema Rehabkoordinatorns roll idag och i morgon. I
idégruppen diskuterar man hur ett projekt kring psykisk ohälsa/missbruk kan utformas, ingen
ansökan har inkommit än.
Styrelsen beslutar
Informationen läggs till handlingarna.

§ 55 Övrigt
Stina Larsson önskar alla i styrelsen God Jul och ett Gott Nytt år!

Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge Lomma
i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge och Lomma
kommun

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge- Lomma
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Verksamhetsplan 2019

Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge Lomma
i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge och Lomma
kommun

Förbundets mål och vision/förhållningssätt
Vision/Förhållningssätt
Förbundets Vision/Förhållningssätt är formulerad:
”Individens förutsättningar är utgångspunkt för myndigheternas samverkan”
Målgrupp
Personer i arbetsför ålder som har eller riskerar en otillräcklig grad av självförsörjning och
som är aktuella hos minst två av parterna.
Arbetssätt
Med utgångspunkt i parternas samlade resurser, skall förbundet verka för att:
 Erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och
behov av, hjälp till en högre grad av självförsörjning.
 Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.
 Initiera samverkansstödjande aktiviteter där alla myndigheterna deltar.
Samordningsförbundet
 Är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda
förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet.
 Sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande
parterna som bedriver verksamheten.
Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på:
 Ett öppet och tolerant förhållningssätt
 Evidensbaserade arbetssätt
 Individers behov av samordning av insatser från minst två av parterna
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Strategier
Omvärldsbevakning och framtidsanalys är en förutsättning för att prioritera rätt och
arbeta framåtsyftande.





Identifiera, finansiera och utvärdera samverkansstödjande aktiviteter
Stödja utveckling av metoder och arbetssätt
Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter
Informationsspridning genom rapporter och erfarenheter av samverkansaktiviteter

Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge Lomma
i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge och Lomma
kommun

Identifiera, finansiera och utvärdera samverkansstödjande aktiviteter













Frukostmöten
Visions och målarbete
Inspirationsseminarium
Styrelsemöten
Beredningsgruppsmöten
Möten med Idégruppen
Nationell konferens
Samverkansakademin, seminarieserie mm
Regionala nätverksträffar
Chefsnätverk
Samverkan med andra förbund
Strukturerad auskultering

Stödja utveckling av metoder och arbetssätt






Etablering genom sysselsättning
Mariamottagning
Unga med aktivitetsersättning
Rehabkoordinatorns roll
InSam

Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter
(utvärdering ingår ofta inom ramen för aktiviteten)



Ungdomslots
Psykisk ohälsa/missbruk
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Information



Hemsida
Möten

Budget 2019, beslut nov 2018
Utfalll 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

Intäkter
Medlemsavgifter
Lomma kommun
Kävlinge kommun
Region Skåne
Försäkringskassan/Arbetsförm
Summa intäkter:

345 878
477 639
823 516
1 647 033
3 294 066

346 710
478 790
825 500
1 651 000
3 302 000

346 500
478 500
825 000
1 650 000
3 300 000

Eget kapital
Totala resurser

2 621 261
5 915 327

2 796 985
6 098 985

3 042 485
6 342 485

569 210
99 578
192 520
861 308

590 000
150 000
200 000
940 000

910 000

590 000
150 000
200 000
940 000

30 600
27 340
17 500
0
44 296
119 736

40 000
40 000
17 500
15 000
58 000
170 500

30 600
27 340
17 500
0
54 560
130 000

40 000
40 000
17 500
15 000
58 000
170 500

671 849
1 067 248

592 000
1 166 101
75 540

403 000
762 000
75 500

650 000
292 100

205 000

36 586

200 000
200 000
930 000
303 000
44 000

2 136 061

3 510 641

2 016 500

1 600 000
4 718 569

5 142 202

4 621 141

3 056 500

5 829 100

3 042 485

513 385
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Kostnader
Personalkostnader
Lönekostnader/kompetensutv
Styrelsearvode
(lagstadgad arbetsgivaravg)
Summa personalkostnader
Verksamhetens kostnader
Lokal
Administrativa tjänster
Revision
Konferens seminarier
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Aktiviteter
Samverkanskartan steg2
Etablering genom sysselsättning
Mariamottagning
ACT
Mentorsnätverk
Övriga Samverkansstödjande akt
Utvärdering
Ungdomslots
InSam
UMA
Nya aktiviteter
Summa aktiviteter

Totalsumma kostnader

17 655
184 250
138 318
20 155

200 000
303 000
68 000

240 000
200 000
1 240 000
496 000

Finansiella intäkter o kostnader

Resultat
Eget kapital

Idéskiss för FINSAM projekt
Om Du har en idé som du tror möjlighetsverkstaden Finsam kan stödja och
eventuellt finansiera – börja med att svara på frågorna i denna Idéskiss för
Finsam projekt och skicka till karin@finsamkavlingelomma.nu
eller ring 0708 445946.
Målgrupp/behov: Beskriv kort vem/vilka denna idé kommer att göra nytta för

Vilka myndigheter ingår? (minst två):

Kort om syfte och idé:

Möjliga effekter/resultat – Vad vi vill uppnå
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Uppskattad kostnad:

Tidplan:

Övrigt:

Finsam Kävlinge Lomma

Ansökningsguide till Samordningsförbundet Finsam KävlingeLomma
Om Du har en idé som du tror möjlighetsverkstaden Finsam kan stödja och
eventuellt finansiera – börja med att svara på frågorna i Ideskiss för Finsam
projekt och skicka till karin@finsamkavlingelomma.nu
eller ring 0708 445946.

Prioriterade målgrupper:
Kommuninvånare med fysiska, psykiska och/eller sociala arbetshinder och som uppbär akassa, sjukpenning, ekonomiskt bistånd eller sjuk-/aktivitetsersättning.
Krav på ansökan:
•

Ansökan ska ha sin utgångspunkt i behovsgrupper i Kävlinge och Lomma som är
gemensamma för minst två av de samverkande parterna i Finsam

•

Ansökan ska vara utformad gemensamt av samverkande parter

•

Ansökan ska vara godkänd av ansvariga förvaltningschefer/verksamhetschefer

•

Den ska innehålla en plan för implementering i befintliga verksamheter

1. Utgångspunkter
Beskriv vad det är för problem/fråga som ni vill arbeta med. Eventuellt något om
”problemets” utveckling över tiden samt hur man idag arbetar med frågan. Vad är nytt med
denna idé jämfört med tidigare? Vilka parter har intresse av att samverka i denna aktivitet?

2. Mål

Beskriv vad ni vill uppnå och hur det relaterar till samordningsförbundets mål och riktlinjer.
Gör beskrivningen så att förväntade effekter tydliggörs.
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3. Målgrupp

Beskriv så långt möjligt hur målgruppen definieras och hur stor den är. Beskriv också hur
man finner samt engagerar de som tillhör målgruppen.

4. Aktiviteter

Beskriv vilka aktiviteter ni tänkt genomföra. Redogör även för på vilket sätt detta är
nyskapande i förhållande till hur ni arbetar idag. När kan ni komma igång?

5. Styrning och organisation
Ange vilken myndighet som kommer att utses till processägare och vad ytterligare aktörers
ansvar och befogenheter är i samverkansarbetet. Beskriv vidare hur arbetet med insatsen

kommer att organiseras i termer av processledare, styrgrupp, ev. referensgrupp etc. Beskriv
eventuell anställningsform.

6. Relation till andra verksamheter

• Hur samverkar aktiviteten med ordinarie verksamhet?
• Hur överförs aktiviteten till ordinarie verksamhet?
• Hur arbetas med synsätt, traditioner, värderingar, kulturfrågor?

7. Resurser

Specificera budget. Vilka resurser finns redan i respektive verksamhet och vilka resursbehov
finns. Medel kan inte sökas för redan existerande resurser i verksamheterna.
Nuvarande resurser
Personal/kompetens
Åtgärdsmedel
Övrigt
Totalt
Resursbehov utöver befintliga resurser
Personal/kompetens
Åtgärdsmedel
Övrigt
Totalt
Beräknade samverkanseffekter inom berörda organisationer

8. Tidplan
Samt en processkiss
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9. Utvärdering av aktivitet

• mätmetoder (vad- hur- när)
• kompetens, resurser för användning
• utvärdering mot aktivitetens mål
• hur registreras händelser utanför aktiviteten som påverkar
förutsättningar, genomförande och utvärdering. Exempel på detta är förändrad lagstiftning
eller ändrade budgetsförutsättningar i den ”närmaste” omgivningen.
SUS ska användas för uppföljning.

10. Implementering av gjorda erfarenheter
Implementeringsprocessen påbörjas när någon får en idè om att en ny metod kan prövas för att
möta ett behov. Denna idè ska i ett tidigt skede involvera berörda myndigheter i processen.
Planering kring genomförandet förankras hos berörda chefer inom respektive myndighet.
Gemensam ansökan formuleras till Finsam.
Implementeringsprocessen följs fortlöpande. Med stöd av kontinuerlig utvärdering av
Samordningsförbundets tjänsteman bereds möjlighet till justering och anpassning under
genomförandet gång.

Processägaren har i egenskap av styrgruppsordförande ansvar för att
implementeringsprocessen fortlöper och att den tänkta förändring som eftersträvas, också blir
den faktiska.
Beskriv kortfattat i ansökan hur implementeringsprocessen påbörjats och den tänkta
förändringen eftersträvas.

11. Kontaktpersoner

Namn, organisation, telefon och e-postadress

Signatur

Kommun

ansvarig förvaltningschef

Arbetsförmedling

Försäkringskassa

ansvarig chef
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Kommun

ansvarig förvaltningschef

ansvarig chef
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