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Möte med Samordningsförbundets arbetsutskott  

protokoll torsdagen den 22 september 2022 

Tid: kl. 11.00 - 12.00 

Plats: Digitalt via teams  

 

Paragrafer § 49 - 51 

Justeringsdag torsdagen den 6 oktober 2022 

 

Underskrifter 

 

Digital signering    

Mohamad Hassan (L), ordförande 

 

Digital signering    

Stefan Mörk, justerare 

 

Digital signering    

Åsa Fichtel, sekreterare 
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   Datum: 2022-09-22

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Medlemsorganisation Beslutande     

Uppsala  Mohamad Hassan (L), ordförande 
Försäkringskassan  Stefan Mörk 2:e vice ordförande 
Region Uppsala Annika Forsell (MP) 1:e vice ordförande  
Älvkarleby   Inga-Lil Tegelberg (S)  
  
Ej närvarande ledamöter 
 
Arbetsförmedlingen Jimmy Algotsson 
 
 
 
Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli 

Åsa Fichtel, förbundschef 

Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare 
Annika Sagström, processtödjare 

Anki Jansson, ekonom  

Karolina Eriksson  
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   Datum: 2022-09-22

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 49 

Val av justerare och justeringstid  

Arbetsutskottet beslutar 

att utse Stefan Mörk att jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll. 

att fastställa justeringsdatum till 2022-10-06. 
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   Datum: 2022-09-22
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§ 50 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 
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   Datum: 2022-09-22

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 51 

Delprojekt inom ramen för POA2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i 
Östra Mellansverige 

 

Arbetsutskottet beslutar  

att utifrån delegation från Förbundsstyrelsen 15 september 2022 bevilja att ansökan till ESF 
projekt POA2, Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige inlämnas från 
Samordningsförbundet som ett delprojekt till Region Uppsalas ansökan.  

att om behov av finansiering uppstår för att täcka transnationella kontakter eller resor 
godkänna en kostnad om max 300 tkr under projekttiden.  

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från 
medlemsorganisationerna framöver  

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, 
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument  

Ärende 
Samordningsförbundet ämnar lämna in en ansökan som ett delprojekt i en större ansökan 
kring  POA2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige där Region 
Uppsala kommer att vara huvudägare. Arbetsutskottet fick vid styrelsemötet 15:e 
september på grund av korta tidsramar för utlysningen delegation på att ta beslut om 
ansökan ska lämnas in  
Fokus för arbetet kommer att vara:  

• Vidareutveckling av projektet SMAIL – målgrupp unga 16–19 år inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA)  

• Utvärdering genom tjänstedesign på medarbetarnivå och individnivå  

• Metodstöd samt handledning i SMAIL till samverkande parter inom projektet gällande 
målgruppen 

• Övergripande ansvar för att driva ett transnationellt arbete inom projektet, vilket 
innebär utbyte med aktörer inom Östersjöregionen 

• Samverkansplattform för att sprida resultat av utvärderingar, utfall från transnationellt 
arbete samt andra gemensamma frågor  

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/08777dcb-d9d2-468a-bbb0-56d18c62ed68

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



   Datum: 2022-09-22

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomiska konsekvenser  

• Projektet inkluderar endast befintlig personal. 

• Processtödjare arbetar 50% som projektledare.  

• Förbundet ansöker om 2,1 milj under en 3-årsperiod, ESF betalar ut en timpenning 
med ett 40-procentigt påslag som täcker övriga kostnader. 

• Medfinansieringsbeloppet uppgår till 46% och som medfinansiering räknas tid som 
övriga medarbetare lägger i projektet. 

• Förbundet beräknar att lägga ca 300 000 kr i externa kostnader (täcks av det 40-
procentiga påslaget) 

 

Bedömning 

Den planerade ansökan ligger väl i linje med det som redan är förbundets uppdrag och ger 
därmed i princip bara ett mervärde samt underlätta samverkansarbetet framåt. Genom att 
förbundet fyller en sammanhållande och samverkande arbete som också bygger på tidigare 
genomfört arbete och därmed innebär så kallat pärlbandprojekt så görs bedömningen att en 
inlämning till den stora ansökan kan göras. Besked om beslut för stora ansökan kommer 8e 
december. 

 

 
Mötet avslutas  

Mohamad Hassan, ordförande avslutar mötet 
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