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Protokoll från Förbundsberedningens möte
Datum
Tid:
Protokoll fört av:

2016-03-03
09.00 – 12.00
Magdalena Sjelin

Närvarande
Eva Egnell Uppsala, Erland Fischer Arbetsförmedlingen (ersättare för Anna-Maria Magnusson),
Randi Graungaard Tierp, Ulrika Hjerpe Älvkarleby, Marika Söderberg Försäkringskassan, Agneta
Eklund Landstinget, Håkan Dahlqvist Östhammar, Åsa Fichtel, Geli Lytter, Sofia Tolstoy.
Frånvarande
Åsa Johansson Heby, Mary Nilsson Knivsta, Elisabeth Kantor Enköping, Birgitta Pleijel
Landstinget, Thomas Brandell Håbo.

Nr
1

Ärende
Godkänna föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

2
2.1

Tidigare möten/sammanträden
Förbundsberedningen 151103
Läggs till handlingarna.

3
3.1

Förbundsberedningens ärenden
Reflektion kick-off, dialog
Föredragande: Åsa Fichtel
En diskussion fördes kring upplevelsen av Samordningsförbundets kick-off som ägde rum 29
januari 2016. Sammantaget var det en bra kick-off med bra diskussioner som gav en mer
klargörande bild av Samordningsförbundet som helhet. Fanns också möjlighet att diskutera
lokusgruppernas ansvar och roller samt skapa en gemensam bild. Dock anses det vara svårt att
skapa en gemensam bild för lokusgrupperna då grupperna skiljer sig åt gällande
sammansättning, arbetssätt, antal sammanträden med mera. Vad som kan ses som en
gemensam bild för lokusgrupperna är att det finns en konkret nytta av att det finns en
lokusgrupp för att samverka mellan parter. Huvuduppdraget och dess syfte bör vara lika för
samtliga grupper medan en på lokal nivå måste få välja hur arbetet ska gå till.
Vad som också diskuterades var vikten av att ha en uthållighet i arbetet. Lokusgrupperna är
relativt nya och har kommit olika långt i sitt arbete. Det måste finnas en möjlighet att arbeta in
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Nr

Ärende
sig för att testa nuvarande modell fullt ut innan modellen kan utvärderas. Gällande
uthålligheten har förbundsstyrelsen en viktig roll i att ge lokusgrupperna tid att arbeta in sig
och hitta en modell som är beständig. Samverkan tar tid. Det är också av betydelse att
förbundsstyrelsen har en samsyn kring lokusgruppernas roller och ansvar samt att styrelsen
stöttar upp detta gentemot sin hemorganisation.
Informationen lades till handlingarna.

3.2

Förbundsberedningens roll i utvecklingsarbetet framåt, ärende 2014:18
Föredragande: Åsa Fichtel
En presentation innehållande ett förslag över förbundsberedningens roll framöver, som
strategisk utvecklingsgrupp, presenterades.
Det finns behov av att hitta ett forum för de som ingår i lokusgruppen att föra en strategisk
diskussion kring utvecklingen som kan beröra fler än den lokala utvecklingsgruppen. Detta
skulle sannolikt ge starkare incitament för deltagande vid mötena om representanter som ingår
i lokusgruppen även deltar i den strategiska utvecklingsgruppen. En strategisk
utvecklingsgrupp kan skapa större incitament för att prata om det som parterna är intresserade
av och information av övergripande karaktär kan spridas till alla lokusgruppen via ett
gemensamt forum.
I den strategiska utvecklingsgruppen föreslås att ordförande i respektive lokusgrupp (oftast en
kommun) deltar och det bör också säkerställas att alla fyra parter är representerade.
Gruppen skulle kunna sammanträda två-tre gånger per termin á tre timmar. Nuvarande
protokoll skulle ersättas av minnesanteckningar. Sammanträdena skulle kunna tematiseras.
Frågor som skulle kunna diskuteras under dessa möten;
• Strategiska utvecklingsfrågor, ex
• Uppdrag-roller för lokusgruppen, koordinatorn, tr
• Hur lika/ olika kan lokus vara
• Behov nu och framåt
• Kompetensutveckling
• Erfarenhetsutbyte
• Vad behöver fokuseras för att ta steg framåt
• Uppföljning/utvärdering – återkoppling–behov
• Framtiden - på vilket sätt ska lokus utvecklas
Direkta reflektioner på förslaget var att det låter som ett bra upplägg där det finns möjlighet att
diskutera bredare. Betydelsen av att alla parter ingår lyftes där Arbetsförmedlingen idag har
lokala representanter i lokusgrupperna. För att få med det lokala Arbetsförmedlings perspektiv
från lokusgrupperna skulle alla dessa representanter behöva vara med. Frågan är om de har
utrymme för att delta vid fler möten och det medför i sådant fall att gruppen blir större.
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Ärende
Efter diskussioner enas gruppen om att studera förslaget närmre i sin egen organisation för att
sedan återkoppla med synpunkter/reflektioner till Åsa Fichtel inom ett par veckor via telefon
eller e-post.
Åsa Fichtel skickar ut presentationen till alla efter sammanträdet.

3.3

Behov av kunskaps-dialogseminarier 2016
Föredragande: Åsa Fichtel
Samordningsförbundet kan vara behjälplig med att finansiera utbildningstillfällen där flera av
lokusgrupperna har liknande behov av utbildningsinsatser.
Gruppen uppmanas att ta med sig frågan till sina lokusgrupper för fortsatt diskussion och
återkomma med förslag på kunskapshöjande aktiviteter, om det finns behov av det.
Vidare informerades det om kommande kunskaps-dialogseminarium som äger rum den 22
mars kl. 9-12 och 11 maj kl. 9-12. Sista anmälningsdag för seminariet den 22 mars är 10 mars.
Inbjudan till den 11 maj skickas ut inom kort.
Informationen läggs till handlingarna.

4

Ekonomisk rapport
Föredragande: Sofia Tolstoy
Årsredovisningen för 2015 visar ett underskott -0,51 tkr. Samordningsförbundet har dock
sedan tidigare sparat kapital.
Den huvudsakliga orsaken till underskottet är att de insatser som finansieras av förbundet inte
har förbrukat medel i enlighet med beviljad budget. Konsekvenserna blir att de outnyttjade
medlen inte kan användas för nya insatser. 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
kommer Sofia Tolstoy att besöka samtliga lokusgrupper under våren.

5
5.1

Beredning av förbundsstyrelsens ärenden (160321)
Medlemsavgift 2016 – fördelning kommuner, ärende 2015:21
Föredragande: Sofia Tolstoy
Tilldelningen från staten via Försäkringskassan har för år 2016 fastställts till 10 610 905 kr
vilket motsvarar 50 % av medlemsavgiften. Landstinget Uppsala län står för 25 % medan
länets åtta kommuner delar på resterande 25 %. Fördelningen mellan kommunerna baseraras
på folkmängd i november 2015, SCB, se nedanstående tabell.
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Nr

Ärende

2016

2015

21 221 810

20 200 000

10 610 905

10 100 000

Landstinget i Uppsala län

5 305 452

5 050 000

Kommunerna i Uppsala län

5 305 453

5 050 000

303 834
138 616
252 342
203 476
307 374
3 150 756
626 722
322 333
5 305 453

290 010
132 937
232 217
194 826
292 224
3 004 156
593 926
309 704
5 050 000

Fördelning total medlemsavgift
FK och AF genom FK

Fördelning mellan
kommunerna*
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar

*baseras på folkmängd 1 november 2015, SCB

5.2

Information ESF, ärende 2015:23
Föredragande: Åsa Fichtel
Samordningsförbundet formulerade en ansökan till ESF gällande sociala företag där ESF-rådet
nu har meddelat att ansökan avslås. Detta innebär att ansökan inte kommer att tas upp för
beslut i Strukturfondspartnerskapet.
Lärdomar som kan tas med ifrån det här är att det krävs en god planering av förankring och tid
samt att Samordningsförbundet sannolikt inte ska verka som projektägare för en ansökan utan
snarare fungera som ett finansieringsstöd, där det är möjligt, för att stötta upp arbetet inför
ansökan hos övriga parter.
Informationen läggs till handlingarna.

5.3

Information om riskanalys för att stödja genomförandet av långsiktig samverkan,
ärende 2014:18
Föredragande: Geli Lytter
Förbundsstyrelsen tog 2015-06-04 ett inriktningsbeslut gällande långsiktig samverkan.
Kansliet har i uppdrag att stödja genomförandet av detta inriktningsbeslut och har som ett
verktyg för detta arbeta tagit fram en riskanalys. Riskanalysen för att stödja genomförandet av
långsiktig samverkan har tagits fram i dialog inom kansliet med utgångspunkt från de faktorer
som enligt forskningen möjliggör god samverkan.
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Nr

Ärende
Riskanalysen tydliggör att det finns områden som kontinuerligt behöver angripas ex att
gemensamma mål tas fram i lokusgrupperna samt att ansvar och roller tydliggörs.
I riskanalysen anges även aktiviteter för att minska risken och underlätta genomförandet av
långsiktig samverkan. Riskanalysen är att se som en del av det systematiska förbättringsarbetet
och kommer att revideras löpande beroende på utvecklingen inom lokusgrupperna.
En tydlig risk som uppdagats är det kompetenstapp som det riskerar att bli då en
samverkanskoordinator väljer att avsluta sin anställning.
Informationen läggs till handlingarna.

5.4

Stöd regleringsbrev AF och FK, ärende 2016:3
Föredragande: Åsa Fichtel
I Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regleringsbrev framgår det att de genom
samordningsförbunden ska verka för att det vidtas förstärkta och samordnade
rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i syfte att
stärka individens förmåga till förvärvsarbete.
Försäkringskassan har tagit fram en ansökan i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog
med Samordningsförbundet. Syftet med ansökan är att arbeta för att långtidssjukskrivna ska
kunna återgå till arbete. I Uppsala län finns det ca 1900 sjukfall som är längre än 1 år. I dessa
finns stora behov av gemensamma insatser från olika parter. Mängden individer gör att det
finns en risk för flaskhalsar som i sin tur leder till ökad sjukskrivningslängd och livslång
passivitet. I Uppsala kommer en arbetsmodell att tas fram med ett vägvalsforum som stöd för
handläggningen så att individen kommer till rätt insatser. Till modellen kommer
arbetsförmedlingens kompetens kring arbetsmarknadsfrågor att ingå samt handläggning av
identifierade individer som bedöms ha behov av det förstärkta samarbetet. Denna typ av
kompetens är en utveckling av modellen kring vägvalsforum och gör att ett helhetsperspektiv
på individen kan tas.
Målsättningen är att 20 % av dessa långtidssjukskrivna (ca 1900 vid ansökningstillfället) är
åter i arbete 2018-05-31.
Gruppen önskade statistik gällande långtidssjukskrivna och långtidssjukrivna med ersättning i
länet och per kommun. Åsa Fichtel skickar ut statistik, från Marika Söderberg
Försäkringskassan, efter förbundsberedningens sammanträde.

5.5

Flytt till kvarteret Eldaren, ärende 2015:38
Föredragande: Åsa Fichtel
Samordningsförbundets arbetsutskott har att fatta beslut om kansliet ska samlokaliseras med
Landstinget i det nybyggda huset i kvarteret Eldaren. Planerad inflytt beräknas ske den 16
september. För nuvarande lokaler har kansliet ett hyresavtal som sträcker sig över ett och ett
halvt år vilket innebär att kansliet kommer att ha dubbla hyreskontrakt om AU fattar beslut om
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flytt. Frågan ställdes till gruppen om det finns något intresse av att hyra kansliets nuvarande
lokaler från och med slutet på september. Om intresse finns är verksamheten välkommen att
kontakta kansliet.
Informationen läggs till handlingarna.

6

Rapporter och information

7

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades under mötet.

