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Lägesrapport 4 maj 2020  

 

Arbete som kansliet jobbat med från mitten av mars fram till början av maj 2020. 

Vi har ställt om vårt arbete till att bedriva detta digitalt i möjligaste mån. Ambitionen 

har varit att kontinuerligt vidareutveckla arbetet anpassa oss till rådande situation.  

 

o Regelbundna kanslimöten för att hitta nya former för arbetet 

o Genomfört Riskanalys för att minimera konsekvenserna av ev riskerna för förbundet  

o Lägesavstämningar regelbundet med insatserna, strategiska utvecklingsgruppen, 

Lokus (enligt riskanalys) 

o Uppdatering av hemsida 

o Säkerställt digital kommunikation genom installering av Teams samt gått utbildningar 

inom kansliet  

o Ställt om liveseminarier till digitala webinarier 

o Vidareutvecklat arbetsgivarutbildning – lämnat in förfrågan om offert till 

webbdesigner. 

o Jobbat fram ny behovsanalys grundat på senaste siffrorna för helårsekvivalenter, samt 

KAA och unga med aktivitetsersättning som stöd till kommunerna.  

o Dialog med Almi om eventuellt samarbete kring arbetsgivararbetet. 

o Planerat för seminarium för arbetsgivare, har skjutits fram till hösten 2020. 

o Deltagit i nätverk SKR och Nationella rådet kring kommunikation 

o Flertal kontakter med andra förbundschefer för att stötta varandra.  

o Blivit intervjuad och fått material publicerat på NR om Helårsekvivalenter 

o Blivit erbjuden att prata om detta (HE) på Almedalen (men ställdes in) 

o Sammanställt nya behovsanalyser som stöd till insatserna  

o Dialog med Uppsala universitet gällande eventuellt samarbete för uppföljning av 

arbetsgivararbetet. 

o Kontakter med samtliga insatser om progressen i insatserna och konsekvenser av 

Corona 

o Deltagit på FIA möten  

o Erbjudit parterna stöd och hjälp gällande eventuella ansökningar till ESF  

o Lobbat in idéer till AF om ESF och gröna näringar. Har deltagit på FIA samt haft 

kontakt med AF för att erbjuda vårt stöd till samtliga parter i länet för att skapa ESF 

ansökningar, Emelie Preinitz ser inte att våra målgrupper passar för någon ansökan 

just nu. Gröna näringarna fick undantag.  

o Haft kontakt med FK och Carina Hagelin Källman för att höra om intresset av möjliga 

länsövergripande insatser. De har inte någon möjlighet att ta sig an något  

o Rekvireringar av medel 

o Deltagit i styrgrupper/lokusgrupper digitalt 

o Haft flera kontakter med Enköping (Mats O Karlsson) om nedläggning ASF. Svarat på 

inlägg från Solveig Zander om ASFs nedläggning Enköping.    



  2 (2) 

 

 

 

o Kontakt med Uppsala kommuns jurister om vår GDPR policy som kommer att ändras 

till integritetspolicy.  

o Påbörjat revidering av mall för ansökan samt instruktion till denna.  

o Hållit digitalt nätverksmöte med 14 insatsansvariga. 

o Haft dialoger för att diskutera kommande ansökningar och stöttat i processen med att 

formulera ansökningar. 

o Haft möte med ÖMS och ESF om nya kunskapsplattform  

o Deltagit i webinarier rörande DUAs utlysningar om korta jobbspår 

o Generell nedsättning av arbetsgivaravgifter.  pga Covid-19 under löneperioden 2020-

03-01-2020-06-30  

 

 

 


