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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

552 § Ekonomi och reviderad Budget 2017 

Når Finsam Gotland i november 2016 fastställde 2017 års budget rådde osäkerhet om 
både utfallet av den statliga tilldelningen och kostnaderna för inlånad personal i 
projektet JobbSam 

I december kom besked att den slutliga statliga tilldelningen blev större än som tidigare 
meddelats. Med anledning av detta kan därför den mycket strama budget som Finsam 
Gotland antagit för 2017 revideras. 

Samordnaren presenterar förslag på att posten för utbildningar ökas: 1VII-utbildning 
BAS, Inspiration Finsam och insatser inom området sjukskrivning/ ohälsa. I förslaget 
till ny budgetplanen finns också en post för nya insatser inom prioriterade områden. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Förslag till reviderad budget för 2017 godkänns och fastställs. 

r-···· 
i Justerande: 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

553 § JobbSams framtid: Styrgruppens förslag 

Arbetet med att finna form och storlek för JobbSam i en ekonomiskt och 
organisatorisk hållbar modell har inletts. Projektets styrgrupp har lämnat ett förslag 
2017-02-09 till Pinsam Gotlands styrelse. 

I förslaget föreslås att Pinsam Gotland ska fortsätta finansiera utförarteamet under 
hela 2017 samt att styrgruppen ska återkomma till styrelsemötet den 22 maj med 
förslag till utveckling av JobbSam vad gäller mål, innehåll och organisation. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Styrgruppens förslag godkänns. 

! Justerande: J l,Jt~t~g~~~~.1Y.f~a11~e: .. 
! 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

554 § Årsredovisning 2016 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

Samordnaren presenterar ett förlag till samordningsförbundet Pinsam Gotland 
årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

Ledamöterna diskuterade förslaget och gjorde vissa smärre justeringar och 
kompletteringar. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Årsredovisningen för 2016 fastställs. 

""onnNo•o""'NH<O• o•o>HO 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

555 § Uppdatering av förbundsordningen för Finsam Gotland 

Nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam, Gotland antogs 
2007-01-01 då parterna var Region Gotland, Försäkringskassan och 
Länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämndernas ersattes 2008 av Arbetsförmedlingen. 
Någon justering av Finsam Gotlands stadgar har inte skett sedan tillkomsten 2007. 

Stadgarna bör därför justeras. Numera när Finsamverksamheten har vuxit stort i 
Sverige har även bildats ett Nationellt Råd som stödorganisation för landets 
Finsarnf örbund. 

Samordningsförbundens verksamhet styrs av "Finsamlagen" (lag 2003:1210 om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) och som gäller mellan 
kommun/landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som ska ligga till 
grund när ett Finsarnförbund frivilligt bildas och antar en förbundsordning. 

Nationella Rådet har tagit fram ett stödmaterial som ger tydliga riktlinjer och stöd för 
vad förbundsordningen ska innehålla och som rådet rekommenderar förbunden att 
följa med eventuella hänsyn tagit till lokala förhållanden. 

Samordnaren har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning för Finsam Gotland 
som bygger på Nationella rådets rekommendationer. Styrelsen föreslås anta den nya 
förbundsordningen, där bl.a. namnet ändras till det ihopskrivna namnet 
FinsamGotland, att gälla från 2017-07-01 under förutsättning att ändringarna godkänts 
av samtliga medlemmar i förbundet. 

Beslutsordningen blir då sådan att efter samordningsförbundet styrelse beslutat anta ny 
skrivning av förbundsordningen får förslaget överlämnas till respektive medlem 
Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för fastställelse. 

Ledamöterna diskuterade förslaget och var eniga om innehållet och att förslaget skulle 
föreläggas för respektive medlem. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Förslaget till justerad förbundsordning enligt förslag godkänns. 

• Förslaget översänds till respektive medlem Region Gotland, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen för fastställelse. 

Justcrand e: ______________________________________ J .~~~E~S~~e~tyrk.an~~: -------------------_ 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

556 § Vad händer med LärSam 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

Samordnaren inf onnerade om LärSam verksamheten. 

Under 2016 fick LärSam ett extra tillskott från Nationella Rådet (finsam9 .0), för 
strukturella insatser för målgruppen med aktivitetsersättning. Enligt beslut i samband 
med budget för 2017, fickLärSam behålla resterande tilldelade medel från förbundet, 
för fortsatt implementering av framtagna förslag. Vid årsskiftet visade det sig bli 
293 000 kronor. 

Projektets styrgrupp har uppdragit åt projektledaren att skriva en ansökan till ESF i 
pågående samt också till kommande utlysning. Ett sådant projekt skulle använda 
förslag och erfarenheter från LärSam, för individstöd för gruppen Unga med 
aktivitetsersättning. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Of öranden tackade för informationen som läggs till handlingarna. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

557 § Information - på gång i Finsam Gotland 

Samordnaren informerade om vad som är på gång förbundet. 

Motiverande samtal: Trycket är mycket stort till förbundets bas-utbildning i 
Motiverande samtal, ML Det har planerat för två utbildningar under 2017. E fterfrågan 
är större än så. Samordnaren undersöker möjligheten att hitta annan finansiering, 
exempelvis från MUCF. 

Projekt 21. Första hjälpen till psykisk hälsa: Utbildningen av instruktörer 
genomfördes i december. En utbildningsplan är framtagen, där dessa instruktörer leder 
första-hjälpen utbildningar. 

Inspiration Finsam 2017. Kompetensgruppen söker efter ny lokal för dessa 
seminariedagar, helst vill man vara i den nya Säve-aulan. Förslag på föreläsare och 
ämnen till dessa dagar mottages gärna från styrelsens ledamöter. 

FINSAM i Almedalen kommer att genomföras även 2017, med fem frukostmöten 
och ett lunchseminarium. Arbete pågår. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 

Justerande: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
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2017-02-20 

558 § Fölirågan från Coompanion Gotland 

Fötfrågan från Coompanion 
Finsamprojektet USF ((www.finsamgotland.se/usf) lyfte behovet av en gemensam 
stödstruktur för att professionalisera sociala företag. Då var dock tiden inte mogen. 

Nu vill Coompanion Gotland bygga upp en sådan stödorganisation (kring 
styrelsearbete, ekonomiliantering, marknadsföring mm) - för nystartade sociala företag 
på Gotland. För en förstudie kring detta söker man nu ekonomiskt stöd från Leader. 

Förfrågan från Coompanion om FinsamGotland kan och vill vara den offentliga 
samarbetsparten. Insatsen från förbundets sida ska räknas i arbetstid (förbundets 
tjänsteman medverkar vid möten etc). 

Ledamöterna diskuterade den inkonma förfrågan och fann att frågan är komplex med 
anledning av FinsamGotlands uppdrag och roll som partner och att en utökad översyn 
om samverkansformer med de sociala företagen behövs. 

Ledamöterna kom fram till att något beslut inte kunde tas vid dagens möte med 
anledning av de komplexa frågeställningar som finns runt de social företagen. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Samordnaren får i uppdrag att ha fortsatt kontakt med Coompanion kring frågan 
vilken sen får återkomma vid senare sammanträde. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

559 § Finsam Gotland 10 år 2017 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

Samordnaren lyfte frågan om att Pinsam Gotland 2017 har varit verksamt i 10 år och 
om det skulle bli föremål för någons sort "jubileum". 

Som underlag till diskussionen lyfte samordnaren fram den Vision som är ledstjärna 
för Pinsam Gotlands uppdrag. Visionen för Pinsam Gotland har formulerats för att 
förtydliga och belysa samordningsförbundets mål, syfte och uppdrag på Gotland. 

Visionen antogs av Pinsam Gotlands styrelse den 5 december 201 loch reviderades i 
november 2014. 

Människor med funktionsnedsättninglarbetshinder är en del av arbetsliv och 
samhälle på Gotland. På Gotland ska ingen falla mellan stolarna. 

Ar 2017 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen 
gotlänningar som uppbär ersättning från socialförsäkringssystemen 
(arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har 
minskat. 

Efter en kort diskussion bestämdes att frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Frågan för återkomma på styrelsemötet den 22 maj 2017. 

i Justerande: 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

560 § Samordningsförbundets logotype 

PROTOKOLL 

2017-02-20 

Samordnaren lyfte frågan om förbundets nuvarande logotype som togs fram vid 
förbundets bildande vilken numera är opraktisk ur flera aspekter. 

Samordnaren föreslår att respektive medlems logotype tas bon från förbundets 
logotype så den blir stilistiskt "renare" och utformas på det sätt som nu görs på 
kallelsen till styrelsemöten. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Samordnaren får i uppdrag att ta fram förslag till ny logotype till 
samordningsförbundet Pinsam Gotland. 




