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Minnesanteckningar från Strategiska utvecklingsgruppens möte
Dag:
Tid:
Plats:
Anteckningar fört av:

2016-09-13
09.00 – 12.00
Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Magdalena Sjelin

Närvarande
Bert-Ola Dahlgren - Älvkarleby, Birgitta Pleijel - Landstinget, Mats Ståhl Elgström - Knivsta,
Wictoria Palmetorp - Arbetsförmedlingen, Marika Söderberg - Försäkringskassan, Martina Apell Arbetsförmedlingen, Åsa Johansson - Heby, Catrin Josephson - Håbo, Mikael Sjöberg Östhammar, Randi Graungaard – Tierp, Lena Winterbom – Uppsala, Agneta Eklund – Landstinget,
Åsa Fichtel, Geli Lytter.
Frånvarande
Carina Bergman - Arbetsförmedlingen, Elisabeth Kantor - Enköping, Anna-lena Rudström – Tierp,
Ulrika Björn – Enköping.
Dagordning
1. Långsiktig samverkan
Reflektioner från internatet
Gällande presentationen av lokusgruppernas verksamhetsplan för 2017 och
Nulägesanalys, pekade några på vikten av att lokusgruppen står bakom sin egen
presentation. Gruppen förväntade sig fler frågor från styrelsen, vilket uteblev. Det
fanns förväntningar från lokusgrupperna om att de skulle bli mer ifrågasatta av
styrelsen. Det fanns också en tro om att styrelsen hade läst materialet som
presenterades av lokusgrupperna innan internatet vilket kanske hade varit fördelaktigt
för styrelsen för att kunna ställa fler frågor. Då nulägesanalyserna inkom i direkt
anslutning till internatet gjordes bedömningen från kansliet att inte lägga dessa på
bordet för att ledamöterna skulle ha fullt fokus på att lyssna på presentationerna som
gavs. Generellt upplevde gruppen att det var nyttigt för både lokusgrupperna och för
styrelsen att få möjlighet att träffa varandra för att diskustera arbetet kring långsiktig
samverkan utifrån deras olika perspektiv.
Under presentationerna lyftes lokusgruppernas behov av utveckling av SIP
(Samordnad individuell plan). I nuläget går det stödet att få via FOU, men skulle det
finnas något liknande behov som ser snarlikt ut för alla lokusgrupper har
Samordningsförbundet möjlighet att finansiera ett sådant stöd.
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Hur går arbetet i lokus-grupperna?
Reflektioner som lyftes var att gruppen upplever att situationen ser liknande ut i
samtliga lokusgrupper. Gruppen upplever att arbetet i lokusgrupperna går långsamt då
det är svårt att komma igång med arbetet på riktigt eftersom lokusgrupperna inte ses så
ofta. Samtidigt menar gruppen att det är svårt att ses oftare i lokusgrupperna då denna
fråga är en av många att prioritera bland. Arbetet har också upplevts långsamt eftersom
mycket tid har lagts på att försöka förstå och tolka modellen. Det har varit en gedigen
förankringsperiod men den har varit nödvändig.
Gällande ansvar är den generella upplevelsen att lokusgrupperna tar eget ansvar och
skulle sannolikt kunna ta ännu mer ansvar i vissa frågor.
Ekonomi
Förbundschefen presenterade de resurser som samtliga lokusgrupper har ansökt om
inför 2017. Lokusgrupperna har äskat medel om sammanlagt 21, 35 tjänster. De
äskade medlen för tilläggsresurser uppgår till 7 380 000 kr och för
samverkanskoordinatorer uppgår de till 5 250 000 kr. Den sammanlagda summan som
lokusgrupperna har äskat medel om uppgår till 14 410 000 kr.
Gruppens reflektioner efter presentationen av de äskade medlen är att det finns en
förväntan om att Samordningsförbundet inte bara beviljar ansökningarna utan att
förbundet också följer upp att det blir verkstad av medlen som man lägger in. Gruppen
diskuterade också lokusgruppernas olika behov av tilläggsresurser och vad man
förväntas få ut av tilläggsresurserna. Gruppen diskuterade också om möjligheten att
kolla på lotsärenden på ett regionalt plan i den strategiska utvecklingsgruppen för att
finna större systemfel.
Vidare diskuterade gruppen kring Samverkanskoordinatorernas arbetsgivarsituation
där man dels behöver finna en bra lösning kring deras anställning samtidigt som alla
parter ska känna att de har tillgång till samverkanskoordinatorn även fast den är
anställd hos en av parterna.
Nyckeltal
Verksamhetsutvecklaren informerar om statistik gällande långsiktig samverkan, som
kansliet kommer att publicera för varje månad på förbundets hemsida. Statistiken över
augustimånad kommer att läggas ut på hemsidan i slutet på september.

Underlag LOTS-ärenden
Verksamhetsutvecklaren ber gruppen att fundera över vilka parametrar som gruppen är
intresserade av att få med i en basuppföljning av lots-ärenden till nästa möte med den
strategiska utvecklingsgruppen. Dessa parametrar kommer samverkanskoordinatorerna
sedan att kunna utgå ifrån då de gör sin återrapportering till lokusgrupperna. Geli
skickar underlaget digitalt till den strategiska utvecklingsgruppen för vidare arbete.
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Sammanställning av insatser
I lokusgrupperna har det kommit upp önskemål om kartläggning av insatser. Syftet
med kartläggningen var att sammanställa vilka insatser som finns för att på så vis
tillgängliggöra och förenkla för samverkanskoordinatorerna och andra medarbetar
inom organisationerna.
Gruppen kommer överens om att samverkanskoordinatorn ska redovisa en
kartläggning av insatser till nästa möte med sin lokusgrupp för att diskutera denna
fråga vidare.
2. Projekt på gång
Åsa Fichtel informerar om ansökningar till projekt som har kommit eller som kommer
att komma in inom kort:
-

Ansökan om begreppsdefiniering (Tierp, FK, AF, LUL) på 1 år
Ungdomssatsningen (Knivsta, AF) på 2 år
Ansökan Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (LUL,
AF, FK) på 2 år

3. KISA – SG som referensgrupp?
Samordningsförbundet har fått frågan om den strategiska utvecklingsgruppen skulle
kunna vara en referensgrupp till projektet Kortare Integration Snabbare i Arbete
(KISA) där projektledaren kan komma och besöka gruppen för att berätta om projektet
samt få input från gruppen.
Gruppen beslutar att man kan verka som en referensgrupp för KISA så länge
projektledarens besök infaller under ordinarie möten för den strategiska
utvecklingsgruppen.

4. Övrigt
Nästa möte 28 oktober kl. 13-16.

