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

2017- 09-20
10.00- 12.00
Uppsala, Storgatan 27. Konferensrum: Askholmen, plan 0.
Maria Dahl Blomberg

Närvarande
Lena Winterbom, Uppsala kommun
Randi Graungaard, Tierp kommun
Lotta Sekulic, Tierps kommun
Jenny Johnsson, Heby kommun
Agnetha Runberg, Älvkarleby kommun
Catrin Josephson, Håbo kommun
Agnetha Resin Fredriksson, Enköpings kommun
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Agneta Eklund, Region Uppsala
Åsa Fichtel, kansli
Geli Lytter, kansli
Kimmo Niva, kansli
Maria Dahl Blomberg, kansli
Marika Blomgren, kansli

Frånvarande
Susanne Söderberg, Uppsala kommun
Anna-lena Rudström, Tierps kommun
Mats Elgström Ståhl, Knivsta kommun
Martin Andaloussi, Älvkarleby kommun
Mikael Sjöberg, Östhammar kommun
Ulrika Björn, Enköpings kommun
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Anna-lena Jansson, Region Uppsala

Minnesanteckning

1. Livscirkeln
TRIS (Tjejers rätt i samhället) presenterade livscirkeln som är ett metodprogram för kvinnor.
De önskar kontakt från de parter som är intresserade av vidare samarbete eller mer
information. Livscirkelns utgångspunkt är att möjliggöra ekonomisk självständighet och
målgruppen är kvinnor 18 år och äldre som har fullgjort en grundskoleutbildning. För parter
som vill ha mer information kontakta TRIS:
Mail: info@tris.se
Telefon: 0774-406 600
2. Läget ansökningar lokus

Förbundschefen informerar om att en ansökan har inkommit, från lokusgruppen Håbo.
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3. Länsgemensam SAMSIP?

Frågan om ”Samsip” har kommit upp vid flera tillfällen i lokusgrupperna. Kommunerna i
Uppsala län och Region Uppsala är skyldiga att komma på SIP-möten, medan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte är det. Det finns redan idag inget som hindrar
att parterna kommer om de blir kallade på dessa möten. Snarare behöver parterna vara tydliga
med syftet varför en part ska närvara.
Parterna i strategisk utvecklingsgrupp är överens om att inte ta fram en gemensam
överenskommelse kring SIP utan att undersöka möjligheten till en bredare överenskommelse
om hur parterna ska hantera och förhålla sig till gemensamma möten kring/med en gemensam
kund/klient/patient oavsett vilket verktyg som används. Agneta från Enköping ingår i ett
redaktionsråd för SIP och ska se över möjligheten till att förtydliga delaktighet även för andra
parter
4. Insats kring nollplacerade

Ärendet bordläggs till nästa strategiska utvecklingsgrupp den 6 november.
5. Utvärdering tilläggsresurser

Delårsrapport 2017 visar att tilläggsresurserna inte når angivna resultatmål. Styrelsen kommer
att löpande få återrapportering om de av insatsernas angivna målresultat.
6. Begreppsprojektet

Frågan kring hur resultatet av begreppsprojektet kan användas diskuteras. Tierp har
ambitionen att implementera resultatet som en del i sin organisation. Övriga vill avvakta för att
ser det slutliga resultatet av arbetet.
7. Övrigt

Marika Söderberg informerar att hon har fått en ny tjänst som enhetschef på försäkringskassan.
Hennes efterträdare heter Stefan Mörk.
Jenny Johnsson informerar att hon har ersatt Åsa Johansson som ordförande i lokusgrupp Heby
och ska även representera lokus Heby i den strategiska utvecklingsgruppen.
Randi Graungaard informerar om att hon tillfälligt vikarierar som kommunchef i Tierp och
därför kommer lämna över sin plats i lokusgrupp Tierp och i den strategiska
utvecklingsgruppen till en annan medarbetare.
Nästa möte är måndagen den 6 november kl. 9-12.

