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Minnesanteckningar
1. Besök av Mats Rosander – Tillväxt Finspång
Tillväxt Finspång – Tillsammans skapar vi stolthet och tillväxt!
Mats trycker på att begreppet Tillsammans är viktigt, jobbet att få Finspång
att växa behöver vi göra tillsammans. Tillväxt Finspångs uppdrag är att leda
arbetet mot att förverkliga Vision 30/35, antagen av Finspångs kommun.
Planen är att förverkliga visionen genom att:
• Driva platsvarumärkesmarknadsföring av Finspång
• Skapa stolthet och identitet
• Stärka och stimulera befintliga företag
• Stimulera inflyttning på bekostnad av inpendling
• Skapa mötesplatser och projekt
• Verka för entreprenörskap och nyföretagande
• Locka nya verksamheter till orten

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Tillväxt Finspång bildades under 2018 och har idag omkring 30 medlemsföretag (6552 anställda). Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med
en styrelse som består av representanter från näringslivet, Finspångs kommun och andra organisationer. Arbete pågår med att skapa ett aktiebolag,
Tillväxt Finspång AB, som planeras starta under 2019.
I närtid arbetas med att säkra kortsiktig finansiering, informera, rekrytera
verksamhetsledare, ordna lokal och mötesplats, medlemsrekrytera, jobba
med platsvarumärket och kommunikation. Hemsida är framtagen:
https://tillvaxtfinspang.se/.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna.
Sune har inte fått svar från kansliet än angående möjligheten för beredningsledamöterna att få tillgång till relevant ordbehandlingsprogram.
3. Övriga frågor
Sune kommer att informera om lärandeberedningens arbete på kommunfullmäktige imorgon.
Lärandeberedningen föreslår att initiera en debatt på kommunfullmäktige
den 30 oktober. Vid nästkommande möte tas till dagordningen att besluta
hur förberedelser ska ske.
4. Besök av Sara Andersson, Owe Nordqvist, Johanna
Sinanovic, Cecilia Lidberg, och Suada Talic – Arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd, daglig verksamhet och integration
Den presentation som visades kommer att skickas ut till beredningen och
vara främsta sammanfattningen av informationen. Några kompletterande
anteckningar finns nedan:
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet utförs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL (då den korrekta benämningen är dagverksamhet).
Alla deltagare har en genomförandeplan och deltagaren arbetar tillsammans
med verksamheten mot målet i genomförandeplanen.
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Försörjningsstöd- och arbetsmarknadsenheten.
Verksamheten ser en väldigt stor fördel med att försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten finns inom samma organisation. Ungdomsverksamheten vänder sig till personer 18–25 år.
Inom jobbmatchning/praktikanskaffning arbetar man mycket med kontakter
med arbetsgivare. Till den verksamheten kommer man på initiativ av försörjningsstödet. En del av deltagarna är inskrivna på arbetsförmedlingen och
andra är inte det, samverkan med arbetsförmedlingen är tät. Resultatet 2018
för arbetsrehabiliteringsenheten och Torpet är att ungefär 40% (10 av 25
deltagare) gick vidare till annan försörjning. Som en jämförelse så är resultatet nationellt att ungefär 20–25 % av deltagarna i liknande verksamheter
går vidare till annan försörjning.
Integration
Idag är 186 personer inskrivna på SFI under dagtid. Här finns möjlig arbetskraft som skulle kunna användas om det fanns fler anpassade utbildningar,
med en högre grad av stöd och innehållande praktik.
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