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

2018-11-06
9.00- 12.00
Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Konferensrum: Askholmen, plan 0
Karin Wengelin

Närvarande
Cornelia Ivarsson, Arbetsförmedlingen
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Wiktoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Agnetha R. Fredriksson, Enköpings kommun
Mikael Sjöberg, Tierps kommun
Kjell-Åke Gårdh, Uppsala kommun
Catrin Josephson, Håbo kommun

Åsa Fichtel, kansli
Karin Wengelin, kansli
Katarina Åkerblom, kansli

Dagordning

1. Annika Karimi Valdani presenterar praktikkartläggningsverktyget
Från mars 2017 till september 2018 genomfördes projektet ”Praktikkartläggning” i
regi av Uppsala kommun och med stöd av Europeiska socialfonden. Syftet var att
skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning i Uppsala län.
Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik
har också ett processverktyg tagits fram. Verktyget är en interaktiv karta som visar
praktikprocessen utifrån praktikantens, praktikanordnarens och arbetsgivarens roll
och är öppen för användning av den som vill.
På Samordningsförbundets hemsida finns länkar till praktikkartläggningsverktyget
och till en projektrapport.

2. Verksamhetsplan 2019
Åsa Fichtel informerar om verksamhetsplanen (VP) som beslutas av styrelsen
27/11. Verksamhetsplanen har diskuterats i arbetsutskottet och under internatet i
september.
3. Mentorsutbildning, studiebesök Göteborg
Katarina Åkerblom påminner om möjligheten att åka på studiebesök till Göteborg
för mentorsutbildning för arbetsgivare. Studiebesöket är den 12 december och sista
dag för anmälan är 12 november. Samordningsförbundet står för kostnaderna.
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4. Nuvarande insatser. Behov av utvecklad samverkan. Lokus som stöd i arbetet
Mötet diskuterar om lokusgrupperna fyller det behov som finns och en gemensam
uppfattning är att man är mycket nöjd med den samverkan som bedrivs inom
grupperna och upplever att det ger ett mervärde. Det framhålls att grupperna nu
arbetat under lång tid och att arbetet är stabilt. Dock är det viss inkörningstid för
nya insatser.
Det framhålls också att lokusgrupperna fungerar bra lokalt men att länsperspektiv
saknas. Hur ska vi kunna ta tillvara varandras goda exempel? Begreppstrappan är
ett utmärkt verktyg men hur ska detta spridas?
Förslag:
• Deltagarna i SG måste tänka på att lyfta frågor/problem i lokusgrupperna till
mötena i SG.
• Insatserna bör presenteras på SG-möten.
• Innan kallelsen skickas ut bör en fråga skickas ut från kansliet om det finns
förslag på punkter att ta upp till nästa möte
• På lokusgruppernas dagordning bör finnas en återkommande punkt om
frågor som ska lyftas till SG
Representationen i lokusgrupperna togs upp till diskussion. Kommunerna har stor
representation vilket kan diskuteras. Fråga har också varit upp till diskussion i vissa
av lokusgrupperna men där inte upplevts som att den är för stor.
5. Inför ny styrelse, vad tror ni är viktigt att lära ut till nya ledamöter?
Åsa Fichtel informerade om att en ny styrelse tillträder 1 april 2019 och undrade om
det fanns några synpunkter på utbildning av de nya styrelsemedlemmarna.
Deltagarna framförde vikten av att den nya styrelsen går de nationella utbildningar
som ges av NNS eller Nationella rådet. Dessutom behöver det kompletteras med
lokal information.
6. Valberedning
Åsa Fichtel informerar om den valberedning som medlemsorganisationernas
samråd i oktober i år utsåg. Deras arbete blir att inför nya styrelsen som tillträder 1
april 2019 föreslå namn till ordförandeposten och 1:e och 2:e vice ordförande samt
vilka som ska ingå i arbetsutskottet. Vid den nya styrelsens första möte fattas sedan
det formella beslutet.
De personer som utsågs att ingå i valberedningen är:
Börje Wennberg, Region Uppsala (sammankallande)
Marlene Burwick, Uppsala kommun
Cornelia Ivarsson, Arbetsförmedlingen
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
En diskussion fördes om styrelsens och arbetsutskottets storlek, som av en del
uppfattades som onödigt stora. Frågan bör tas upp av valberedningen.
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7. Finsam 10 år
Åsa Fichtel påminde om Samordningsförbundets 10-års jubileum den 27 november
och uppmanade alla som inte anmält sig att göra det.

8. Mötestider Strategisk utvecklingsgrupp, 2019
Mötestiderna 2019 blir: 15 februari, 3 maj, 25 september och 6 november
9. Övrigt
• GESAM-rutiner för överlämning.
FK bedömer avslag till överlämnandemöte med FK och AF.
Avvikelsehantering tas då också upp
• Närvaron har minskat i SG. Vad kan vi göra?
- Kansliet bör kontrollera frånvaron för att sedan samtala med de
som inte kommer för att kartlägga varför
- Syftet med träffen behöver klargöras
- Många har långt att resa och möjligheten till deltagande via
Skype bör undersökas
• Nästa Strategisk utvecklingsgrupp hålls den 15 februari mellan 9-12.00 i
konferensrum Kungsängen på plan 5 i Regionkontorets lokaler. Kallelsen
skickas ut den 8 februari.

