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§ 38 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 39 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 40 Fördjupningsdag om FINSAM 
 
Större delen av sammanträdet nyttjades för en fördjupad diskussion om Finansiell 
samordning. Johan Jonsson som har arbetat med Finansiell samordning i Västra Götaland 
sedan 80-talet bidrog med sina kunskaper. Inga beslut fattades men följande punkter 
diskuterades: 
 

• Nuläge 
• Förbundets historik 
• Antagen strategi (Process kontra 

projekt) 
• Samverkansformer 
• Beslutade utvecklingsområden 

• FINSAM bakgrund 
• Lagstiftarens intention 
• Styrelsens roll och ansvar 
• FINSAM i Västra Götaland 
• Resultat 

 
Följande förslag/åtgärder diskuterades: 
 

• Vi bör bli bättre på att ta reda på vad 
”kunden” vill ha.  

• Ökat deltagarinflytande. 
• Analysera varför vi lyckas så väl 

med att få med invandrare i Steget 
vidare 

• Kan vi utvärdera ekonomisk 
effektivitet? 

• Verka för politikernätverk.  
• 2014 fyller FINSAM 10 år. Vi borde 

göra något för att markera detta.  
• BG får uppdrag att trendspana 
• VP i annat format 
• Mer kvalitativ uppföljning 

• Utveckla multimodala arbetssätt 
• Konkret förslag om att i NNS driva 

frågan om att utvärderar 
huvudmännens vinst av att delta i 
FINSAM-aktiviteter.  

• Gemensam överenskommelse om 
hur vi ska stötta ungdomar i Umeå. 

• Titta på ungdomars övergång från 
skola till arbetsliv. 

• Titta på internationella exempel 
• Formulera bättre mål. Förbättra 

uppföljning 
• Verka för att FINSAM ges uppdrag 

som förbunden är lämpade för.  
 

--- 
 
 
 
 



§ 41 Ambitionshöjning Ungdomstorget 
 
Mikael Holmlund föredrog det förslag på arbetssätt som styrgruppen för Ungdomstorget 
tagit fram gälladen ambitionshöjning Ungdomstorget (bilaga 1).  
 
Styrelsen godkände förslaget.   
 
--- 
 


