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Dag:
Tid:
Plats:
Anteckningar fört av:

2018-05-04
10.00- 12.00
Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Konferensrum: Askholmen, plan 0
Maria Dahl Blomberg

Närvarande
Cornelia Ivarsson, Arbetsförmedlingen
Lena Winterbom, Uppsala kommun
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Mats Elgström Ståhl, Knivsta kommun
Mikael Sjöberg, Östhammar kommun
Anna-Lena Rudström, Tierps kommun
Catrin Josephson, Håbo kommun
Agnetha R. Fredriksson, Enköpings kommun
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Martin Andaloussi, Älvkarleby kommun
Birgitta A Olsson, Region Uppsala
Birgitta Pleijel, Region Uppsala

Åsa Fichtel, kansli
Kimmo Niva, kansli
Maria Dahl Blomberg, kansli
Marika Blomgren, kansli

Frånvarande
Agnetha Runberg, Älvkarleby kommun
Jenny Johnsson, Heby kommun
Agneta Eklund, Region Uppsala
Carina Bergman, Arbetsförmedlingen
Carina Bäckström, Region Uppsala

Dagordning

1. Årsredovisning
Förbundschef, Åsa Fichtel presenterar Samordningsförbundets ekonomiska resultat för år
2017. Resultatet för föregående år är -2,9 mkr vilket är ett bra resultat för förbundet eftersom
ambitionen har varit att minska ett ackumulerat överskott. Drygt 200 personer har kommit ut i
arbete efter insats finansierad av förbundet och fler än 700 personer har fått olika
kompetenshöjande insatser. Förbundet jobbar för första året med internkontrollplan och
revisorerna är nöjda.
Medlemsdialoger och medlemssamråd är genomförda under våren. Vid dialoger och samråden
har medlemmarna fått information om förbundets föregående verksamhetsår, planerad budget
och preliminära medlemsavgifter 2019.
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2. Årsbudget resp. insatsbudget
Ekonom Kimmo Niva informerar parterna om periodisering, vilket innebär att varje insats
behöver upprätta en årsbudget för att denna ska ligga i linje med hur insatsen tänkt sig
budgeten. Genom att göra detta kommer träffsäkerheten i prognoserna öka. Ny budgetmall
ligger på förbundets hemsida under Samverkansstöd.
3. Uppföljning av insatserna
Marika Blomgren informerar om att de flesta kvartalsrapporterna kommit in. I kontakten med
de insatsansvariga framgår att de flesta uppskattar den nya modellen och de inkomna
rapporterna håller generellt god kvalitet. Nästa steg är nu att, tillsammans med information från
bland annat SUS och ekonomiskt utfall, sammanställa rapporterna till ett PM som kommer
presenteras för styrelsen i september.
4. Internat 13 september
Verksamhetsutvecklare Marika Blomgren informerar om Internatet som kommer att hållas på
Clarion Hotell Gillet i Uppsala den 13 september för styrelsen. Lokusgrupperna är tänkta att
deltaga och berätta hur deras insatser utvecklats under året. Förbundet anordnar middag på
kvällen och hotellrum finns för dem som behöver. Förbundet ser även till att bjuda in de
personer som inte sitter i en lokusgrupp, men som ingår i den strategiska utvecklingsgruppen.
Tre frågeställningar som lokusgrupperna ska förbereda sig till är:
1. Aktuellt läge/beviljade insatser
2. Hur ser lokusgrupperna på sin roll, sitt uppdrag och sitt ansvar
3. Vad önskar lokusgrupperna förmedla till styrelsen

5. Projektledarnätverket
Verksamhetsutvecklare Marika Blomgren informerar om det nätverk för insatsansvariga som
Samordningsförbundet erbjuder. En gång per månad tillhandahåller förbundet lokal, fika och
ramverk för insatsansvariga att träffas och utbyta idéer och erfarenheter. Förbundet erbjuder
även viss kompetensutveckling till insatsansvariga och närmast är en heldag om jämställdhet
med Lena Aune, den 29 maj. Till detta tillfälle är samtliga insatsansvariga samt de medarbetare
som jobbar direkt i insatserna inbjudna.

6. Seminarier under våren
Förbundschef Åsa Fichtel informerar om det frukostseminarium som förbundet anordnar den
21 maj på temat Arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Förbundet anordnar även ett seminarium den 29 maj där föreläsaren Lena Aune ska utbilda i
jämställdhet. Inbjudan har gått ut till berörda och riktar sig till insatsansvariga.

7. Arbetet i Lokusgrupperna
Varje representant från de närvarande kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Region Uppsala berättade kort för varandra hur arbetet går i de pågående insatserna. En
gemensam uppfattning är att man är mycket nöjd med den samverkan som bedrivs inom
lokusgrupperna och upplever att det ger ett mervärde.
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8. Verktyg för beräkning av utebliven offentlig försörjning
Åsa informerar om det verktyg som förbundet har tagit fram tillsammans med Statisticon som
beräknar utebliven offentlig försörjning på de individer som genomgått insats hos parterna,
matats in i SUS och har gått vidare till arbete. Se bifogat dokument.

9. Övrigt
o Inga övriga frågor uppkom under mötet.
o

Nästa Strategisk utvecklingsgrupp hålls den 25 september mellan 9-12.00 i
konferensrum Askholmen på plan 0 i Regionkontorets lokaler. Kallelsen skickas ut den
18 september.

