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

2017-05-04
9.00 - 12.00
Uppsala, Storgatan 27, kvarteret Eldaren. Konferensrum: Fagerviken, plan 4.
Maria Dahl Blomberg

Närvarande
1. Agneta Runberg- Älvkarleby kommun
2. Randi Graungaard- Tierp kommun
3. Mikael Sjöberg- Östhammar kommun
4. Lena Winterbom- Uppsala kommun
5. Mats Elgström Ståhl- Knivsta kommun
6. Birgitta Pleijel- Region Uppsala
7. Agneta Eklund- Region Uppsala
8. Martina Apell- Arbetsförmedlingen
9. Silvie Jalmsell- arbetsförmedlingen
10. Marika Söderberg- Försäkringskassan
11. Åsa Fichtel- Kansli
12. Kimmo Niva- Kansli
13. Geli Lytter- Kansli
14. Maria Dahl Blomberg- Kansli
15. Marika Blomgren-Kansli
Frånvarande
1. Martin Andaloussi- Älvkarleby kommun
2. Marie Palmgren- Enköpings kommun
3. Anna-Lena Rudström- Tierp kommun
4. Birgitta Olsson- Region Uppsala
5. Catrin Josefsson- Håbo kommun
6. Åsa Johansson- Heby kommun
7. Ingrid Larsson- Uppsala kommun
8. Bert-Ola Dahlgren- Älvkarleby kommun
9. Wictoria Palmetorp- Arbetsförmedlingen
10. Carina Bergman- Arbetsförmedlingen
Anteckningar
Hur går arbetet med planeringen inför 2018?
Mötet började med att varje representant från de närvarande kommunerna,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala (i Uppsala län) berättade kort om
hur deras arbete går inför den nya inriktningen 2018.
Uppsala kommun har tagit hjälp av en samverkanstrateg för att kartlägga befintlig samverkan i
Uppsala kommun med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala.
Målgrupperna som är i fokus är de som är noll-placerade och unga som varken jobbar eller
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studerar. De kommer jobba vidare med idéerna på en workshop 10 maj tillsammans med
partnerna.
Knivsta kommun har strukturerat upp olika spår och tankar utifrån behov de ser. Knivsta
kommer också delta på workshopen 10 maj tillsammans med Uppsala kommun och övriga
parter.
Tierps kommun kommer att få en ny samverkanspartner inom psykiatrin som kommer att ingå
i flerpartssamverkan kring försörjningsstöd där målgruppen är försörjningsstödstagare.
Målgrupper som Tierp vill satsa på under 2018 är t.ex. nyanlända. För övrigt kommer
Randi Graungaard att ingå i Lokusgruppen i Tierp till hösten.
Älvkarleby kommun har träffat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt ett
arbetsintegrerande socialt företag (ASF) för att eventuellt till hösten göra ett pilotprojekt om
att starta ett ASF. Målgrupp för denna satsning är individer mellan 25-29 år som idag lever på
försörjningsstöd. Kommunen vill också satsa på en blandning av kön, åldrar och nationaliteter
i pilotarbetet.
Östhammars kommun ser ett behov i sin kommun att göra en insats för målgruppen 16-24 år
som varken arbetar eller studerar. Kommunen vill samverka för att dessa ungdomar inte hamnar
i försörjningsstöd.
Region Uppsala kommer att ta ställning till vilken roll de kan fylla när arbetet kring lokala
behov har identifierats mer specifikt i den gemensamma processen inför 2018.
Arbetsförmedlingen ser ett behov i målgruppen nyanlända och är i planeringsfasen inför 2018.
Försäkringskassan
Koordinatorerna i lokusgrupperna har fått i uppdrag att göra en behovsanalys över det befintliga
insatserna och menar att detta bör användas som underlag inför planeringen för 2018.
Beskrivning av processen 2018
Inriktning/vision/mål som styrelsen i Samordningsförbundet vill uppnå
 Insatser på individnivå
 Insatser på övergripande nivå
 Tillfälliga kompetenshöjande insatser
Målgrupper
 Unga med funktionsnedsättning och eller aktivitetsersättning 16-29 år
 Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.
Lokusgrupper 7 september
Styrelsen vill att Lokusgrupperna från alla kommuner deltar under internatet för att berätta om
hur arbetet går inför den nya inriktningen 2018.
Inriktning 2017(långsiktig samverkan)
Sista ansökningsdatum; tisdag 5 september och fredagen den 23 oktober.
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En önskan från SG är att bjuda in projektledaren för begreppsprojektet, till antingen nästa SG
eller internatet den 7 september. Kansliet kollar med projektledaren om hon kan delta på
internatet.

SIP projektet i Lund
Samordningsförbundet kommer att göra ett studiebesök 31 maj i Lund för att titta på SIP som är
ett verktyg för att få individer ur försörjningsberoende/stöd och ut i arbete. Våra partner har
möjlighet att följa med. Totalt 7 personer har anmält intresse till Marika Blomgren på förbundet
som är samordnaren för detta studiebesök.
Delegationsbeslut
Ansökan: Vänskapsdag 7 maj
Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen har inkommit med en ansökan om att få medel för att
genomföra en kunskapshöjande insats för ökad samverkan och delaktighet för en god etablering
och integration i Knivsta kommun. Syftet med dagen är att arrangera en dag för att skapa god
samverkan kring etableringen i Knivsta kommun hos nyckelaktörer för främjande av
integration. I och med nya bosättningslagen har Knivsta fått ett ökat mottagande av nyanlända
Knivstabor. Det är därför viktigt att höja kompetensen hos medarbetare och invånare för att
skapa god samverkan för etableringen. Deltagare på seminariet är förutom kommunen och
Arbetsförmedlingen även civilsamhället inklusive nya och etablerade knivstabor.
Ansökan: ”Glappet”
Uppsala kommun, Försäkringskassan, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen har inkommit
med en ansökan om att få medel för att genomföra en förstudie för att bereda en gemensam
projektansökan kring unga med aktivitetsersättning. I förstudien ska beaktas resultatet av
kartläggningen av det förstärkta samarbetet för unga med aktivitetsersättning, utforska lämpliga
metoder, utforska möjligheterna att skapa en kommunal plattform med en ingång för
målgruppen samt planeras för projektets förankring hos partnerna.
Övrigt
Inför inriktningen 2018 föreslår förbundschefen att lokusgrupperna fungerar som en styrgrupp
på lokal nivå. Detta skulle innebära att samtliga ansökningar som rör respektive kommuns
medborgare alltid går igenom lokusgruppen för hantering innan den tas vidare till
förbundsstyrelsen för beslut. Detta oavsett vem som kommer att vara insatsägare. Genom att
göra så skapas förutsättningar för parterna att ha överblick över vilka insatser som är på gång
hos respektive part och parterna får ett helhetsgrepp på frågorna. Genom detta arbetssätt
skapas förutsättningar att förorda sådana insatser som parterna ser det finns ett behov av att
genomföra utifrån ett lednings-styrningsperspektiv. SG är eniga om att detta är ett bra sätt att
göra när ansökningar kommer in. Kansliet kommer därför från nu alltid säkerställa att ansökan
i någon form tagits upp i lokusgruppen innan den hanteras inför beslut i styrelsen.

