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Minnesanteckningar 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

 
Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna, efter föreslagna 
ändringar. 
 
Sune har skickat frågan till Carina Olofsson om möjligheten för berednings-
ledamöterna att få tillgång till relevant ordbehandlingsprogram och inväntar 
svar. 
 
Lena har skickat ut lönekriterierna för sektor utbildning, som sektor utbild-
ning tagit fram, till beredningen. 
 
Marie har skickat ut tidigare strategi i word-format, till beredningen. 
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2. Inbokade besök och beslut kring inbjudningar 

 

Dessa besök till beredningen är inbokade eller kommer att bokas in: 

 

17:e sept. kl. 15.00 - 15.40  Mats Rosander Tillväxt Finspång 

 

kl. 16.00 - 17.00  Sara Andersson m.fl. 

Arbetsmarknadsenheten - försörjningsstöd 

 - daglig verksamhet – integration 

 

1:e okt. kl. 15.15 - 16.00 Helena Hellström vuxenutbildningen 

 

15:e okt.  kl. 16.30 - 17.15 Elisabeth Rehn introduktionsprogram -  

    gymnasiesärskolan - vuxensärskolan -           

kommunalt aktivitetsansvar 

 

 

Frågan lyftes om beredningen skulle bjuda in gymnasierektorerna. Beslut 

kring detta bordläggs.  

 

Ny statistik för Finspång gällande måluppfyllelse: 

94% klarade målen i de högskoleförberedande program förra läsåret 

91% klarade målen i yrkesprogram förra läsåret 

 
 

3. Information från koordinatorernas möte med Platt-

form Finspång 

Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett förbund mellan Finspångs, 

Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner och Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland.  

 

Plattform Finspång är en del av Samordningsförbundet i Östra Östergötland 

och arbetar med att stötta människor att närma sig arbetsmarknaden och att 

få myndigheter att öka samverkan. Målgruppen är personer 16–64 år som 

står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av samordning av insatser 

från olika myndigheter. Inom plattformen erbjuds arbetsplatsförlagda för-

steg där målet är att deltagaren ska bli redo att ta del av arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller studier inom ordinarie myndighet. Plattformen tar även 

uppdrag att agera mötesledare vid SIP (samordnad individuell plan). Rikt-

märket är att arbeta kring en individ under cirka ett år. När insatser är igång 

och samverkan mellan myndigheter fungerar avslutar plattformen sin del i 

arbetet. 
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Inom Plattform Finspång arbetar tre koordinatorer och en samordnare, vil-

ken också har 30 % arbetsterapeut i sin tjänst. Plattformen har möjlighet att 

ta emot cirka 20 ärenden per koordinator men inflödet har varit lågt så anta-

let är idag ungefär 8–10 ärenden per koordinator. Deltagarna initieras till 

Plattform Finspång oftast av inblandade myndigheter men förfrågan kan 

även komma från individen själv eller anhöriga. Många av deltagarna är ini-

tierade från försörjningsstöd och psykiatrin. 80% av deltagarna i plattformen 

är i åldrarna 18–35 år. 

 

Plattform Finspång har gjort olika försök att följa upp verksamheten och 

mäta effekter. Det har varit svårt då ingen dokumentation förs och plattfor-

men oftast avslutar sin del i arbetet innan målet är nått för individen. Upple-

velsen av arbetet mäts, hos deltagare, personal, styrgrupperna och styrelsen. 

Resultatet är positivt vad gäller deltagarna och personalens upplevelse, öv-

riga grupper har för låg svarsfrekvens för att kunna använda uppgifterna.  

 

Samordnarens erfarenhet från plattformens arbete är att orsakerna till arbets-

lösheten ofta är psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och social ut-

satthet. Många deltagare har fått många insatser tidigare i skolåldern men 

ofta inte haft förutsättningar eller motivation att ta emot stödet. Svårigheter 

att rent praktiskt ta sig till olika stödinsatser och arbetsplatser finns också.  

 

 

4. Information nulägesbeskrivning integration 

En sammanställning av nuläget, utifrån information från integrationssam-
ordnaren, gällande aktiviteter i integration- och sysselsättningssyfte presen-
terades. Ett antal aktiviteter pågår regionalt och lokalt, bland annat ett antal 
yrkesutbildningar i samverkan med vuxenutbildningen.  
 
En fråga från beredningen var om det finns aktiviteter riktade till kvinnor. 
Integrationssamordnaren Suada Talic besöker beredningen den 17/9 och 
kan besvara frågor kring aktiviteterna.  
 
 

5. Revidering av stycket Finspång och omvärlden i tidi-

gare strategi 

Stycket Finspång och omvärlden, från strategin som omfattade åren 2011-

2015, reviderades gemensamt av beredningen. Resultatet av revideringen 

skickas ut till beredningen av Marie. 

 

På beredningsmötet den 1:a oktober revideras stycket Ungdomsarbetslöshet, 

från strategin 2011 - 2015. 
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6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 

 

 

 

Lärandeberedningen 

Marie Lundström 

Utvecklingsstrateg Social omsorg 


