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

2017-02-14
9.00 – 12.00
Uppsala, Storgatan 27, kvarteret Eldaren. Konferensrum: Askholmen, plan 0.
Maria Dahl Blomberg

Närvarande
Åsa Johansson- Heby kommun, Bert-Ola Dahlgren- Älvkarleby kommun, Agneta RunbergÄlvkarleby kommun, Anna-Lena Rudström- Tierp kommun, Randi Graungaard- Tierp kommun,
Mikael Sjöberg- Östhammar kommun, Lena Winterbom- Uppsala kommun, Mats Elgström StåhlKnivsta kommun, Birgitta Pleijel- Region Uppsala, Agneta Eklund- Region Uppsala, Wictoria
Palmetorp- Arbetsförmedlingen, Martina Apell- Arbetsförmedlingen, Carina BergmanArbetsförmedlingen, Marika Söderberg- Försäkringskassan, Åsa Fichtel Geli Lytter- Kansli,
Kimmo Niva- Kansli, Maria Dahl Blomberg – Kansli.
Frånvarande
Marie Palmgren- Enköpings kommun.
Dagordning
1. Årsredovisning/ekonomi

Kimmo Niva presenterade det ekonomiska resultatet 2016.
2. Inriktning inför 2018
Åsa berättade att inriktningen kring år 2018 diskuteras i arbetsutskottet. Det finns en önskan
om att se mer konkreta resultat av arbetet som bedrivs.
3. Uppdragsbeskrivning 2017 för Samverkanskoordinatorerna överenskommet i samband
med Strategisk utvecklingsgrupp den 14 februari.

En arbetsgrupp bestående av Åsa Fichtel, Marika Söderberg, Geli Lytter, Lena Winterbom,
Wictoria Palmetorp och Birgitta Pleijel har jobbat fram en uppdragsbeskrivning för rollen som
samverkanskoordinator, vilken gruppen efter diskussion enats om med vissa korrigeringar.
Uppdraget kommer att presenteras för samverkanskoordinatorerna den 3 mars av Lena
Winterbom, Marika Söderberg och Birgitta Pleijel. Även samverkanskoordinatorernas chefer
bjuds in.
Presentation av RDL (relation, dialog, lärande)
Samverkanskoordinatorerna Elin från Tierps kommun och Anneli från Älvkarleby kommun
presenterade kort vad RDL innebär. Behoven/temat ska komma från de olika partnerna i
samverkan och det hela handlar om att skapa relationer, dialog och lärande ifrån varandra.
Koordinatorns roll är att sammanföra dessa partner. Behovet behöver komma på initiativ från
partnerna.
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Upplands idrottsförening, fritidsbanker
Geli Lytter presenterade kort om fritidsbanken som är Upplands idrottsförbunds nya
satsning. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek där man kan låna sportutrustning helt
gratis och alla är välkomna. Målet är att fritidsbanken ska finns i alla åtta kommuner i
Uppsala län. Samordningsförbundet ser en möjlig Spin-off effekt som skulle kunna ge goda
möjligheter till arbete för arbetslösa, de med aktivitetsstöd och arbetsplatsträning. Geli
kommer att kontakta ordförande i alla åtta lokusgrupper för att träffas tillsammans med
Upplands idrottsförbund för presentation av fritidsbanken och dess möjligheter.
Nya ansökningar
Det har inkommit två ansökningar till Samordningsförbundet. Den ena handlar om att
utveckla kvalitén på den samhällsorientering som finns för nyanlända. Den andra handlar om
finansiellt stöd till utvärdering av ett projekt som rör personer där sjukpenningen riskerar att
dras in.
Övrigt
SeSam
Marika presenterade ett ideellt nätverk som heter SeSam som har funnits sedan 1992.
Nätverket finns idag i Uppsala och Enköping och är en mötesplats för erfarenhetsutbyte
mellan professionen, brukare, anhöriga och andra intresserade. SeSam utgör ett komplement
till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan
olika organisationer genom kostnadsfria föreläsningar om både fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar. Se länken till SeSams hemsida. http://www.sesamuppsala.se/omsesam/
Seminarier under 2017
Samordningsförbundet har två planerade seminarier under vårvintern 2017 som koordineras
av kansliet.
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Genus och jämställdhet genomförs den 15 februari på UKK (Uppsala konsert och kongress)
Lena Aune är föreläsaren och här kommer länken till Lena Aunes hemsida;
http://olsgard.se/.
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Arbetsintegrerade sociala företag, ASF är temat Den 5 april på UKK (Uppsala konsert och
kongress) där Coompanion berättar om just ASF. Coompanion är företagsrådgivaren för alla
som vill starta kooperativa företaget. Se länk till Coompanion; http://coompanion.se/.

