
	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen 
28 september 2016 

Plats och tid Kontorshotellet Mindpark, den 28 september 2016 kl 09:00 – 11:20
  
Beslutande Anna Jähnke ordförande 
 Cecilia Javelid Wester ledamot 
 Franziska Larsson ledamot 
 Bengt Andersson ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande Marie Nilsson ersättare 
 Marie Keismar ersättare 
 Annika Persson processledare, § 30 
 Carolin Gustavsson processledare, § 30  
 Karin Herron förbundschef 
 Helena Tengstrand sekreterare   
    
  
 
 
 
Justerare Cecilia Javelid Wester      
 
Underskrifter  §§ 26 –  31  
 
Sekreterare 
 
 Helena Tengstrand 
 
Ordförande  
 
 Anna Jähnke 
 
Justerare 
 
 Cecilia Javelid Wester     
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Helsingborgs kommunfullmäktige har utsett Marie Nilsson till ny ersättare i Finsams styrelse 
efter Christel Håkansson, som begärt entledigande från detta uppdrag. Marie Nilsson deltar i  
styrelsens sammanträde för första gången och hälsas välkommen.   
 
§ 26 
  
Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa den utsända dagordningen.    
_____________________________ 
 
§ 27 
 
Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar 
  
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna. 
_____________________________ 
 
§ 28 
 
Nulägesbild från var och en  
Bengt Andersson informerar om att för Arbetsförmedlingens del är budgetpropositionen, 
som lämnades i förra veckan, av särskilt intresse. Budgetpropositionen innehåller inte så 
många nyheter. Arbetsförmedlingen får tillskott av medel för sitt etableringsuppdrag och 
räknar med samma summa för sitt arbete under nästa år som under detta år. Mer arbete 
måste läggas på kartläggning av kompetenser. Dock är det inte så svårt att i Helsingborg 
finna personer med rätt kompetens.  
Marie Keismar omtalar att det kommer att anordnas ytterligare en utbildningsdag för dem 
som representerar Region Skåne i de olika Finsam-styrelserna. Syftet är att skapa möjlig-
heter till större aktivitet hos regionens företrädare.  
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Cecilia Javelid Wester informerar om att Försäkringskassan nyanställt personal för att 
kunna fullgöra hela det uppdrag som Försäkringskassan har. Ohälsotalet fortsätter att öka. 
Ökningen gäller främst psykisk ohälsa. 
Anna Jähnke meddelar att arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation kommer att 
träda i kraft den 1 januari 2017.  En ny avdelning med namnet arbetsmarknad kommer att 
skapas och ha fokus på att ge möjligheter för dem som har försörjningsstöd att få arbete.  
Det ska ske en kartläggning av rekryteringsbehovet både hos de kommunala förvaltningar-
na och i det privata näringslivet.  
__________________________ 
  
§ 29 
 
Tertialrapport 2 
Inom förbundets kansli har utarbetats en delårsrapport för perioden januari – augusti 2016.  
Delårsrapporten inleds med en avstämning mot verksamhetsplanen, en redovisning av ar-
betet i de pågående processerna samt fokusområden. Den ekonomiska delen innehåller en 
resultat- och balansräkning med noter. Av redovisningen framgår att förbundet beräknas ha 
ett stort eget kapital vid årets slut.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga tertialuppföljningen till handlingarna.  
__________________________  
 
§ 30 
 
Arbetsförslag kring etableringsprocessen  
Diskussioner och planering för en samverkansinsats kopplad till etableringsuppdraget har 
påbörjats under augusti månad. En arbetsgrupp bestående av handläggare från arbetsmark-
nadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och primärvården har träffats tillsammans med 
förbundschef Karin Herron. Arbetsgruppen har fört diskussioner kring tre frågor, nämligen  
 
Vad i etableringsprocessen fungerar idag? 
Vad i etableringsprocessen fattas idag? 
Vilka hinder finns i upplägget av etableringsprocessen?   
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Arbetsgruppen behöver fördjupa sitt arbete med analyser av skilda slag. 
 
Processledarna Annika Persson och Carolin Gustafsson från processen Universi illustrerar 
vilka myndighetskontakter en nyanländ måste ha för att beslut av olika slag ska kunna fatt-
tas. Ett servicekontor har etablerats, där information från flera myndigheter lämnas. Men 
informationen är koncentrerad och kan behöva förtydligas.  
 
Under diskussionen i ärendet uttrycker flera ledamöter att allt måste göras för att finna så 
smidiga lösningar som möjligt så att väntetiderna för de nyanlända kan förkortas.    
      
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra år berörda parter att under oktober/november ta fram en ansökan om att sam-
ordna en samverkansprocess kring vissa nyanlända inom etableringsuppdraget att behand-
las vid styrelsemötet den 24 november 2016.  
_____________________________  
 
§ 31 
 
Övrigt 
Förbundschef Karin Herron meddelar att den halvtidstjänst som processutvecklare som 
förbundet utannonserade under sommaren lockade 18 sökande, alla anställda hos någon av 
förbundets parter. Tjänsten erbjöds till Jonas Pahlén, anställd vid Arbetsförmedlingen.  
Han har accepterat erbjudandet och börjar sin tjänst den 1 november 2016.  
Karin Herron kommer att delta i fortbildningsdagar för förbundschefer under tre dagar i 
nästa vecka. 
Karin Herron har den senaste tiden lagt mycket av sin arbetstid på att stödja processer, vil-
ket har varit av stort värde. 
Karin Herron har erbjudits att delta i en panel på Socialhögskolan om bedömning av pro-
jektarbete. Hon har också blivit erbjuden att medverka med förord till en bok om föränd-
ringsarbete.  
______________________________          
      
     
                       
                                                                                                                                                 


