Kommenterar till dagordning:
3§ Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte
Bilaga bifogas.
4§ Ekonomisk rapport: januari – september 2020
Projektrapport:
Under årets första nio månader har 967 680 kronor förbrukats till utvecklingsinsatser och
projekt. Som framgår av bilagan är den största posten JobbSam (893 971 kr) fram till
avvecklingen vid halvåret.
De första fakturorna för JobbSam 3.0 begärs in i slutet på november, då projektet pågått i tre
månader.
Posten Almedalen: 11 965 kr är tillfälligt utlägg, som återbetalas av nationella Rådet och NNS
(Enligt budgetplan för 2020 har 3 258 400 avsatts till utvecklingsinsatser och projekt.)
Resultaträkning
Bland övriga kostnader finns konsult (framtagande av hemsida) och kansliets löner för första
halvåret.
5§ Status: Tilldelningsbeslut
Ett andra preliminärt tilldelningsbeslut meddelades 2020-10-13. Beslut väntas vecka 47.
Enligt detta får FinsamGotland 2 162 000 kr i statlig tilldelning (en ökning med 32 000)
Det ger en total årstilldelning på 4 324 000 för 2021 (en ökning med 64 000 kr)
Det kommer dock också att finnas ett eget kapital (tilldelade medel som inte förbrukats)
§6 Rapport från beredningsgruppen
Beredningsgruppen träffades den 13 oktober. Glädjande att fler vill vara del i Finsamarbetet
och att beredningsgruppen nu växer. Årets verksamhetsplanering uppskattades uttryckligen.
Flera projektidéer dök upp under mötets gång.
7§ Nomineringar till Finsams pris 2020
Nomineringar med motivering finns i bilaga
Sedan 2013 uppmärksammar FinsamGotland insatser som gör skillnad för personer i vår
målgrupp - samt våra övergripande mål. I utlysningen skriver vi att Finsams pris ska
uppmärksamma:
• Ett kollektivt pris till en arbetsplats, privat eller offentlig, som utmärkt sig i samband med
arbetsprövning och träning.
• Ett hederspris till enskild person eller verksamhet för värdefull insats som bidrar till
samverkan och nytänkande.
8§ Rapport: Pågående verksamhet
JobbSam 3.0: Nu har JobbSam skrivit in sina första deltagare. Den tredje arbetslivscoachen
börjar i november. Hittills har mycket tid gått till att ta fram samtycken, information och
hemsidan hos Region Gotland. Överenskommelser angående de fyra timmarna är på gång.

Motiverande samtal: Under hösten kommer två basutbildningar att genomföras – varav en
är påbörjad. Intresset är fortsatt stort och breddas med nya yrkesgrupper. Även
utvecklingsgruppen inom MI är aktiva utifrån de förutsättningar som råder.
Vid Sveriges Budget- och skuldrådgivares årsdagar i Visby har förbundschefen representerat
samordningsförbunden med en föreläsning om att Riva murar och bygga broar.
Digitalt utanförskap och teknisk stress. Ämnet kom upp under verksamhetsplaneringen och
bejakades av beredningsgruppen. Som ett första steg planerar förbundschefen en digital
vecka – med daglig information på hemsidan.
9§ Rapport från NNS medlemsmöte och årsmöte.
Dessa möten ligger samma förmiddag som styrelsemötet – så det blir färsk information.
10§ Medlemsmöte
Parterna är inbjudan till medlemsmöte den 17 november. Inbjudna representanter är Eva
Nypelius (RG), Amer Baalbaki (AF) och Johanna Odelmark (FK). Medlemssamrådet är inte
beslutande eller styrande– utan just ett samråd där medlemmarna kan informera om vilka
prioriteringar som gäller hos dem. Samordningsförbundet kan, förutom att redovisa resultat,
framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar.
11-12§§ Mötesplan för 2021 samt nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: Enligt tidigare förslag har vi lagt en fast punkt där parterna presenterar
ändringar i försörjningssystemen vid årets sista styrelsemöte. Är det något vi ska hålla fast
vid?
Mötesplan för 2021: Förbundets styrelsemöten är vägledande även för beredningsgruppen
och JobbSams styrgrupp. Är det möjligt att lägga mötesplanen redan nu – eller ska frågan
flyttas till nästa styrelsemöte, den 27 november?
I årshjulet ingår 6 styrelsemöten:
• Slutet av februari: Årsredovisning och bokslut (mot revision), revidering av
budgetplan, uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
• Sista veckan i mars: Revisionsberättelse, uppföljning av ekonomi och pågående
verksamhet.
• Sista veckan i maj: uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet. Förändringar i
de offentliga försörjningsystemen.
• Månadsskiftet september/oktober: Verksamhetsplanering, halvårsrapport samt
inriktning i verksamhetsplan
• Sista veckan i oktober: Finsams pristagare, Tilldelningsbeslut, uppföljning av ekonomi
och pågående verksamhet.
• Sista veckan i november: Verksamhets- och budgetplan för 2021, uppföljning av
ekonomi och pågående verksamhet, val av ordförande och vice ordförande för
kommande år. Attestlista för kommande år. Förändringar i de offentliga
försörjningsystemen.

