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

2016-05-03
09.00 – 12.00
Park Inn, Storgatan 30, Uppsala, Lokal: Sadeln
Magdalena Sjelin

Närvarande
Anna-lena Rudström - Tierp, Bert-Ola Dahlgren - Älvkarleby, Birgitta Pleijel - Landstinget, Mats
Ståhl Elgström - Knivsta, Wictoria Palmetorp - Arbetsförmedlingen, Lena Winterbom - Uppsala,
Marika Söderberg - Försäkringskassan, Martina Apell - Arbetsförmedlingen, Åsa Fichtel, Geli
Lytter, Sofia Tolstoy.
Frånvarande
Åsa Johansson - Heby, Carina Bergman - Arbetsförmedlingen, Ulrika Björn - Enköping, Agneta
Eklund - Landstinget, Catrin Josephson - Håbo, Elisabeth Kantor - Enköping, Karolina Eriksson Försäkringskassan, Mikael Sjöberg - Östhammar, Randi Graungaard - Tierp.

Dagordning
1. Syfte och mål med den strategiska utvecklingsgruppen
Föredragande: Åsa Fichtel
Förslag till syfte/mål:
 Fungera som stöd för utvecklingsarbetet av långsiktig samverkan.
 Byta erfarenheter med varandra kring frågor som är intressanta utifrån ett
övergripande perspektiv.
 Kunna utveckla frågor som rör utvecklingen framåt ex. kvalitetssäkring,
uppföljning, diskutera vad som behöver vara lika och vad som kan vara olika.
Gruppen beslutade att anta förslag till syfte/mål för den strategiska
utvecklingsgruppen.
2. Kvalitetssäkring av tilläggsresurser
Föredragande: Geli Lytter
Statistik från SUS inom långsiktig samverkan presenterades. Statistiken sträcker sig
fram till den 30 mars 2016 och visar på antalet lotsuppdrag hos
samverkanskoordinatorerna, antalet deltagare hos tilläggsresurserna och hur många av
dessa deltagare hos tilläggsresurserna som har blivit hänvisade av
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samverkanskoordinatorerna. Det är av stor vikt att lokusgrupperna löpande går igenom
statistiken och diskuterar vad dessa siffror visar respektive inte visar.
Samverkanskoordinatorerna har fått i uppdrag att gå igenom samtliga ärenden som
finns hos tilläggsresurserna vilket innebär att statistiken kommer att vara
kvalitetssäkrad från och med den 30 juni.
Samordningsförbundet kommer inom kort att påbörja ett treårigt samarbete med
Uppsala universitet där universitetet kommer att följa processerna i lokusgrupperna
samt fånga upp resultat och effekter av arbetet som äger rum där. Universitetet
kommer förutom lokusgruppernas arbete också att studera styrelsens arbete vilket
bidrar till att studien görs på flera nivåer samtidigt.
Kansliet bjuder in Uppsala universitetet till den strategiska utvecklingsgruppens möte
den 13 september där de ges möjlighet att berätta mer om sitt forskningsupplägg.
3. Nulägesanalysen – hur går arbetet?
Föredragande: Åsa Fichtel
Arbetet med nulägesanalyserna pågår för fullt där flera av samverkanskoordinatorerna
inom kort kommer att presentera ett förslag till nulägesanalys till lokusgruppen.
Nulägesanalysen ska fastställas av lokusgruppen.
Den fastställda nulägesanalysen ska sedan mynna ut i en verksamhetsplan som
kommer att ligga till grund för nästa års arbete. Verksamhetsplanen för 2017 blir också
ansökan för 2017 som ska vara inlämnat till förbundet senast 2016-09-01.
4. Flöde finansiering långsiktig samverkan/projekt
Föredragande: Åsa Fichtel
Ett förslag på flöde för finansiering av långsiktig samverkan kontra projekt
presenterades. Syftet med flödesschemat är att beskriva de olika stegen inom flödet för
finansiering av ansökan gällande långsiktig samverkan samt för ansökan gällande
projekt. I nuläget läggs huvuddelen av förbundets arbete och pengar på långsiktig
samverkan men det kommer också att finnas möjlighet att söka projektmedel.
Gruppen enades om att förslaget på flöde för finansiering av långsiktig samverkan
kontra projekt ser bra ut och kan användas som ett vägledande dokument.
5. Hållbar medelsanvändning
Föredragande: Sofia Tolstoy
Kansliet betonar vikten av att lokusgrupperna följer upp budgeten vid varje möte och
tar ställning till om medel kan återföras till förbundet.
För att informera om det ekonomiska läget och vikten av regelbundna
budgetuppföljningar har Sofia Tolstoy besökt flera lokusgrupper och kommer att
besöka ytterligare några lokusgrupper under våren.
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Önskemål framfördes om att minska kraven vid rekvirering av medel, genom
exempelvis rekvirering utifrån schabloner. Kansliet strävar att förenkla processen och
ser över frågan.
Försäkringskassan har tagit fram schabloner för lönekostnader. Marika Söderberg
skickar information om detta till kansliet.
6. Behovet av kommunikationsplan?
Föredragande: Geli Lytter
Kansliet har tagit fram en kommunikationsplan som ska fungera som ett verktyg för att
utföra styrelsens uppdrag att implementera långsiktig samverkan.
Kansliet ställde frågan till gruppen vad de tycker om kommunikationen gällande
långsiktig samverkan och hur den fungerar. I diskussionen lyftes betydelsen av att se
kommunikation som en pågående process. Det räcker inte att informera vid ett tillfälle,
en gång, utan informationen måste kommuniceras ut flera gånger.
7. Översyn styrdokument
Föredragande: Sofia Tolstoy
Enligt beslutad verksamhetsplan för år 2016 ska en översyn av Samordningsförbundets
styrdokument ske. Kansliet arbetar nu med att se över flera av styrdokumenten
däribland förbundsordningen som inom kort kommer att gå ut på remiss till
medlemmarna. Efter remisstiden kommer förbundsordningen skickas ut på nytt till
medlemmarna för beslut i fullmäktige eller motsvarande hos respektive medlem. Den
nya förbundsordningen beräknas vara fastställt och klar till våren år 2017. Kansliet har
också för avsikt att upprätta en enkel mall för kortare kompetensinsatser.
8. Europeiska Socialfonden – Vad är på gång?
Föredragande: Magdalena Sjelin
ESF-rådet planerar att publicera en utlysning från mitten av maj till månadsskiftet
augusti/september 2016. Enligt Magnus Stridh på ESF-rådet ska projekten själva få
välja målgrupp och beskriva hur de ska arbeta för att nå målen men att målen ska vara
tydligt definierade.
PO1 (Programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning)
1:2 Praktikplattform, ex ett i varje län.
Ev. kopplat på Regionalfonden.
Likt en förstudie.
PO2 (Programområde 2 (PO 2) – Öka övergångarna till arbete)
Tydligt mål/bred målgrupp
- Minska långtidsarbetslösa
- Minska långtidssjukskrivna
- (tänkbar priogrupp är 55+, utomeuropeiskt födda kvinnor)
PO2 (Programområde 2 (PO 2) – Öka övergångarna till arbete)
Nyanlända, ej nödvändigtvis inom Etableringsuppdraget
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-

Utomeuropeiskt födda

Samordningsförbundet kan bistå med ett finansiellt stöd i ansökningsprocessen av
ESF- utlysningar gällande exempelvis en projektledare då medlemmarna avser att
skicka in en ansökan.
9. Övrigt
Tierp kommun planerar att skicka in en projektansökan till Samordningsförbundet där
syftet med ansökan är att kartlägga de olika begrepp som används för arbetslivsinriktad
rehabilitering i de olika verksamheterna. Vanligt förekommande är att olika begrepp
används på samma saker i olika verksamheter och därför är det viktigt att ha en
förståelse kring varandras begrepp.
Frågan lyftes om detta projekt kan gynna fler än bara Tierp. Anna-Lena Rudström,
Tierp kommun, mailar ut projektansökan till alla ordförande i lokusgrupperna för att
diskutera frågan vidare i respektive lokusgrupp.

Gruppen beslutade om följande mötestider under hösten 2016
- Tisdagen den 13 september kl. 09:00-12:00
- Fredagen den 28 oktober kl. 13:00-16:00
Tidigare mötesdatum för förbundsberedningen avbokas.

