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Styrelsemöte 2022:3, Samordningsförbundet i Blekinge

Tid och plats

Måndag 2022-05-09, kl. 09:00 - 12:00

Arbetscentrum, Boktryckargatan 3, Karlshamn
Lokal: Kristina

Närvarande

------------------------------------------------------------------------------------------------

§1 Mötets öppnande

Samordningsförbundets ordförande Ingrid Hermansson förklarade mötet öppnat och välkomnade styrelsen. 
Niklas Joelsson välkomnades till sitt första styrelsemöte i samordningsförbundet. Niklas efterträder Kith 
Mårtensson som ledamot från Sölvesborg i styrelsen.

§2 Förslag till dagordning

Ordförande informerade om dagordningen för mötet. Styrelsen godkände dagordningen.

§3 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötes styrelseprotokoll.

Beslutsärenden
§4 Årsredovisning 2021



Styrelsen beslutade:
1. Att slutgilitgt godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2021.

§5 Ansökan från Region Blekinge: Workshop 
"Förståelse för varandras uppdrag och roller i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser"

Styrelsen beslutade:
1. Att bevilja Region Blekinge 120 000 kronor för att arrangera workshopen "Förståelse för varandras uppdrag 
och roller i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser".

§6 Ansökan från Olofströms kommun: Utbildning Lösningsfokuserat
BLIP (Blekinge Lösningsfokuserade Individ Perspektiv)

Styrelsen beslutade:
1. Att bevilja Olofströms kommun 122 000 kronor för att grundutbilda personal i Olofströms kommuns 
verksamheter samt fortbilda fyra personer i lösningsfokuserat arbetssätt. Grundutbildningen är öppen även 
för övriga parter i samordningsförbundet i Blekinge.

§7 Utökad NNS-utbildning BIP

Styrelsen beslutade:
1. Att förstärka samordningsförbundets arbete med att erbjuda parterna i Blekinge kunskap om slutsatserna i 
BIP-forskningen och utbildning i progressionsverktyget SKAPA genom att arrangera ytterligare en 
Kunskapsdag och en utbildningsdag i SKAPA-verktyget för totalt högst 60.000 kronor.

Informations- och diskussionsärenden
§8 FINSAM-konferensen

Styrelsen reflekterade över årets digitala FINSAM-konferens. Många som deltagit hade upplevt konferensen 
som givande. Det digitala formatet innebär att det är enklare att medverka och man har större möjligheter att 
ta del av det innehåll man är mest intresserad av när det passar. Hos några parter tog man del av konferensen 
tillsammans lokalt, vilket gav mervärde. Konferensens upplägg innebar begränsade möjligheter till interaktion. 
Upplägget med konferensavgift och begränsad tillgång till föreläsningarna innebär att chanserna till spridning 
tyvärr begränsas.

Dialogärenden
§9 Dialog med FINSAM-verksamheten i Karlshamn



Styrelsen orienterade sig i dialog med Sören om Karlshamns förändringsarbete inspirerat av slutsatserna i BIP-
forskningen.

Rebecka Svensson presenterade resultatet av den FINSAM-finansierade studien Ung och skuldfri. 

Studien har genom enkätundersökning samt djupintervjuer samlat information för att förstå orsakerna kring 
ungas skuldsättning i Karlshamn. Målgruppen har begränsats till åldern 18 29 år som någon gång fått ett krav 
från kronofogden. Resultatet påvisar vikten av en trygg hemmiljö under uppväxten med goda vuxna 
förebilder att kunna utgå ifrån när den unge formar sitt eget vuxenliv. Missbruk, brottslighet, otryggt 
umgänge och en vacklande självkänsla banar väg för många snedsteg där skuldsättning blir en av följderna. 
Ovan faktorer i kombination med en mycket givmild kreditmarknad där den unge lånas pengar trots 
bristande förutsättningar att betala tillbaka utgör grunden för ungas skuldsättning. Det finns flera 
förbättringsåtgärder som skulle skapa ett mer gynnsamt samhälle för unga vuxna och deras ekonomiska 
framtid. Bland dessa är en mer begränsad kreditgivning och handlingskraftiga myndigheter som fångar upp 
individen, vägleder och ser till att fatta rätt beslut i rätt tid utan dröjsmål. Det är även av vikt att unga ges goda 
utbildningsmöjligheter och en lättillgänglig arbetsmarknad. Tillgängliga hjälpinsatser behöver vara väl synliga 
för invånaren och ses som en självklar kontaktväg om hjälpbehov uppstår. Resultatet av hjälpinsatsen gynnas 
även av att individen är målinriktad och motiverad. Utifrån resultatet har sex olika åtgärdsförslag har tagits 
fram. Dessa består i att:
- Implementera en ny förvaltningsövergripande rutin
- Anordna samordnade och återkommande utbildningsinsatser via skolan
- Implementera en ny enhetsöverripande insatsform: Ungdomsmentor
- Vidareutveckla socialtjänstens ungdomsteam
- Implementera ett nytt samtalsverktyg: Målbild & probleminsikt
- Vidareutveckla kommunens arbete för ökad skolnärvaro

Övrigt
Inga övriga punkter.

Mötet avslutas

Dag som ovan

Ingrid Hermansson, Ordförande

Fredrik Johansson, Justerare

Magnus von Schenck, Sekreterare


