ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte Samordnad och utökad
Samhällsorientering i Uppsala län
Datum

Tid

Antecknare

31 augusti 2017

14.30–16.00

Lars-Erik Sporrong

Närvarande

Tomas Henriksson, Knivsta
Jeanette Magnusson, Arbetsförmedlingen Norra Uppland
Elke Lehman, Arbetsförmedlingen, Uppsala
Camilla Gunnarsson, Heby
Andreas Vestin, Tierp
Lars-Erik Sporrong, Uppsala
Johanna Thorpe, Uppsala
Ragnar Westerling, Uppsala Universitet
Geli Lytter, Samordningsförbundet
Förhinder

Magnus Kjellsson, Östhammar
Martin Andaloussi, Älvkarleby
Malin Eklund, Länsstyrelsen

Punkt

Ämne

Ansvarig

1.

Val av ordförande – Satu Molander utsågs som ordförande för
styrgruppen. Och Lars-Erik Sporrong utsågs som tillförordnad på
detta möte då Satu var frånvarande.
Lägesrapport –
 Tidigare projekt som finansierades med medel från
Länsstyrelsen ska slutredovisas och slutrapportern ska
lämnas in i september månad.
 Johanna presenterade det nya projektets syfte och mål.
 Personal i projektet – Johanna Thorpe, Projektledare. Lotta
Palmér, Hälsopedagog börjar den 1 oktober. Areej
Abushawish, Samhälls- och hälsokommunikatör på
Arabiska. En vakans finns i projektet och vad den tjänsten
exakt ska innebära ses över just nu. En visstidsanställd
kommunikatör finn anställd i Uppsala kommun, Hiba
Qatanani på Arabiska (hennes lön belastar ej projektet utan
Uppsala kommun eller köpande kommun). Ett antal
timanställda kommunikatörer på Arabiska, Tigrinja, Dari
(inte heller dessa belastar projektet utan Uppsala kommun
eller köpande kommun).

Lars-Erik Sporrong

2.

Johanna Thorpe
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Ansvarig

Upplägg av SO i de olika kommunerna presenterades. I
Uppsala är all SO förlagd på Linnéskolan. Grupper på
Arabiska startar var 4:e vecka. Övriga språkgrupper när det
finns en tillräckligt stor grupp (10-tal). Uppsala har under
första halvan av året genomfört SO i Knivsta, Heby, Tierp
och Gimo på Arabiska, Tigrinja, Dari/Persiska.
Uppbyggnaden av detta och samarbetet med
Arbetsförmedlingen är centralt i nya projektet.
Ekonomi – Projektets startdatum flyttades från den 1
augusti till den 1 maj för att under den första tiden kunna
fokusera på projektplan samt rekrytering. 50 % av en
persons lön har under maj och juni belastat projektet. Ca
45 000 kr. Under juli-dec är löner, universitetet,
fortbildning, resor och teknik de stora posterna.

3.

Delårsrapport – Delårsrapport där april, maj och juni månad ska
redovisas (i vårt fall endast maj och juni). Rapporten godkändes och
Lars-Erik Sporrong undertecknade rapporten.

4.

Närmaste månaderna
Johanna Thorpe
 1/9 uppstart med personal
 4/9 SO-start i Uppsala Arabiska
 Planerad test av ViaDidakt – Uppsala provar och
utvärderar.
 RFSU-utbildning för kommunikatörerna.
Utbildning i jämställdhet efterfrågas.
 Avtal och kostnad för köpande kommun ses över och
förslag presenteras på nästa styrgruppsmöte.
 Anmälningsprocessen ses över. Diskussion kring den fördes
och Tomas Henriksson, Knivsta lyfter att det är svårt att
veta vilka som tillhör etableringen och vilka som därför ska
läsa SO.
Uppsala Universitet –
Ragnar Westerling
 Ragnar Westerling presenterar deras roll i projektet. Dels
utvärderar de deltagarnas uppfattning av en utökad SO men
de kommer även titta på hur arbetsprocessen mellan
aktörerna fungerar. Universitetet kommer även att bidra
med 20 % utvecklingsstöd gällande hälsodelen. De kommer
att hjälpa till att ta fram material tillsammans med vår
Hälsopedagog samt hjälpa till att utbilda kommunikatörerna
i hur de ska förmedla Hälsoinformationen. Gruppen har en
stor erfarenhet av liknande projekt.

5.

Johanna Thorpe
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6.

7.

Ragnar nämner även ett annat projekt där Uppsala kommun
är med som samverkanspart. Ett projekt som leds av
Länsstyrelsen Skåne och Uppsala universitet tillsammans
och där man ska ta fram en nationell utbildningsplattform
för Samhälls- och hälsokommunikatörer. Besked om de
beviljas pengarna kommer i mitten av oktober och då inleds
den med en analys- och planeringsfas. Utbildningen
planeras att dra igång i början av 2018.
Diskussion – Förväntningar på varandra och roller i projektet.
 Samarbetet mellan kommun och AF diskuterades och då
efterfrågades tydliga listor från AF på vilka som tillhör
etableringen.
 Anmälningsprocessen – vem gör vad när en kommun köper
av Uppsala. Anmäler AF eller kommunen och vilket ansvar
har Uppsala i den kommunikationen?
 Olika tider och upplägg för SFI kan försvåra genomförande
av SO och framförallt om man tänker samköra något
mindre språk.
 Bra med arbetsmöten där rutiner diskuteras och tas fram.
Nästa möte – 16 november 2017 kl. 14.30–16.00

Johanna Thorpe

