Kallelse till LOKUS Knivsta 180615
Dag och tid: Fre 15/6 kl. 13.15-15.00
Plats: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, lokal Haknäs
Deltagare: Mats Ståhl Elgström, ordförande (Knivsta kommun), Birgitta Pleijel (Region
Uppsala), Laila Alaoui (Försäkringskassan), Martina Apell & Johan Viklund
(Arbetsförmedlingen).
Adjungerade: Marika Blomgren & Katarina Åkerblom (Samordningsförbundet), Ruth Kusec
Fredriksson, projektledare (Knivsta kommun).

Dagordning
1. Dagordningen fastställdes med tillägg till punkt 8 rörande Mentorsutbildning och
Föräldrafokus.
2. Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna utan synpunkter.
3. Kvartalsrapport nr.2 ska vara Samordningsförbundet tillhanda senast 15/8. Projektledaren

får godkännande att skicka den för påseende till Lokusgruppen via epost.
4. Det reviderade förslaget på struktur för samverkan reviderades ytterligare med klargörande
under Lokusgrupp med följande: Lokusgruppen (strategisk grupp med fyra aktörer där
fokus ligger på samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering). Se bilaga.
5. Det reviderade förslaget på metod för avvikelserapportering lades till handlingarna.
6. Ekonomi. Årsprognosen (enligt förvaltningsekonomen) säger att projektet kommer att göra
ett överskott på 757 kr.
7. Dirk Kehr (föreståndare på Hantverkslussen) har presenterat projektet Arbetsintegrerad

öppenvårdsbehandling för socialchefen samt cheferna för myndighet och utförare.
Hantverkslussen hade ett önskemål om att Knivsta kommun i samråd med ytterligare en
part skulle söka medel från Samordningsförbundet för projektet. Lokusgruppen beslutar att
de inte kan vara delaktiga i att finansiera behandlingsinsatser.
Projektledaren får i uppdrag att meddela Dirk Kehr Lokusgruppens beslut.
8. Övriga frågor
•

Internat 13 september – på internatet behöver man ge en samlad bild av de
arbetsmarknadsinsatser som pågår i Knivsta kommun med en specificering av projekt
finansierade av Samordningsförbundet. Frågan om hur många personer som har fått
arbete, sysselsättning eller påbörjat studier är viktig. Projektledaren presenterar en bred
bild över läget i Knivsta. Presentationsunderlaget skickas ut till ordförande,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet i god tid före
internatet.

•

Har vi behov av framtida seminarium arrangerat av Samordningsförbundet
(länsperspektiv)? Se nedan Mentorsutbildning och Föräldrafokus.

•

Ungdomssatsningen
Styrgruppen för Ungdomssatsningen har beslutat att förskjuta projekttiden för
Ungdomssatsningen. Anledningen är att man har haft vakanser och sjukskrivningar
under projekttiden vilket har medfört att man inte har kunnat genomföra planerade
åtgärder. Man arbetar med ca 25 hemmasittande eller skolkande ungdomar. Sjutton av
dessa är sus:ade.

•

Återkoppling från jobb- och praktikmässan
Den 20/4 hölls första jobb- och praktikmässan i Knivsta. Det kom ca 100-120 personer
till Marma Gård Företagsby. Från mässan har vi dragit många egna lärdomar och fått
återkoppling från de företag som ställde ut. Viktigaste lärdomen är hur viktig
matchningen är mellan företagen och arbetssökande. En person har fått jobb, flera har
skickat in sina cv:n till vård- och omsorgskontorets bemanning, en person har fått
språkpraktik på bygg- och miljökontoret och kommer förmodligen att få mer arbete på
Alsikebolaget.
Arbetsförmedlingen påminner om vikten av samarbete för att alla parter ska ha rätt
förväntningar på varandra vid en eventuell framtida jobb- och praktikmässa.

•

Trädgårdsstaden Vassunda
Projektledaren har blivit involverad i ett projekt kring att bygga hus enligt alla
hållbarhetsaspekter (socialt, ekonomiskt, miljömässigt, etc.). I projektet samarbetar
man bl.a. med KTH Arkitekturskolan. Naturvårdsverket finansierar det som har med
vatten och avlopp att göra. I projektet vill man använda sig av personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden och som t.ex. via ett socialt företag (ett lärlingsbolag) kan bygga
sina egna hus. Self Built City. AF:s Tommy Berglund kommer att vara behjälplig med
sin expertis. Projektet har ansökt om bidrag från DELMOS.

•

AF + SOF = Mentorsutbildning
I VG-regionen startade man, med hjälp av sex SOF, för några år sedan en
mentorskapsutbildning för arbetsgivare i syfte att de ska ta emot personer med psykisk
ohälsa och andra funktionsnedsättningar. Undersökningar visar att många företag vill
öppna sina arbetsplatser men vet inte hur de ska göra. Arbetsgivarna där hade
efterfrågat tätare stöd från myndigheter. Både för egen del och för arbetstagarna. På
utbildningen får de tips och verktyg på hur de kan jobba med inkludering på
arbetsmarknaden. Utbildningen är 1 + ½ dags uppföljning. Det finns sådant behov i
Knivsta men det finns kanske inte så många företag som är intresserade.
Projektledaren får i uppdrag att undersöka frågan vidare.

•

Föräldrafokus
www.foraldrafokus.se
Isabel Eriksson (AF) har utvecklat en metod och skrivit en handbok för att underlätta
barnets inlärning genom att ge föräldrar verktyg till att stötta sina barn. Metoden är
avsett för skolpersonal, kontaktpersoner, boendestödjare, speciallärare, föräldrar,
handläggare. Ja, alla som behöver stötta barn så att de kan lära sig lättare. Isabel önskar
initialt 3 mån projektstöd för att revidera och färdigställa boken. Den ansökan skulle
ligga inom de 200 000 kr som Åsa har delegation på. Därefter önskar Isabel att göra en
större ansökan för att utbilda t.ex. lärare i metoden. Metoden är mycket enkel att
använda.
Lokusgruppen kan inte stå bakom ett sådant projekt p g a det inte berör målgruppen
direkt, för att man t.ex. inom socialtjänsten endast får använda evidensbaserade
metoder, för att det är ett privat företag (som man inte får stötta på det viset).
Projektledaren får i uppdrag att meddela Isabel Eriksson Lokusgruppens beslut.

•

Dagens möte är det sista för Birgitta Pleijel som avtackades med en blomma för sitt
engagemang i Lokusgruppen. Birgitta A. Olsson tar över som representant för Region
Uppsala (hälso- och sjukvården).

Kommande möte:
Fredag 19 oktober kl. 13.15-16.15.

