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Minnesanteckningar Norra  
Beredningsgruppsmöte 26 januari 2020 
 

1. Välkommen  
Närvarande: Anitta Into, Annika Sundin Gustafson, Eva Bremer, Ida Wiik, Jessica 
Karlgren, Maria Johansson Berg, Mona Strand, Peter Larsson  
 
Frånvarande: Mikael Fransson, Cecilia Fredriksson, Elisabeth Rahmberg, Heidi 
Hansen, Sofia Melin 
 

2. Inledning 
Mötet genomförs digitalt i verktyget teams och vi börjar med en presentationsrunda.  

 
 

3. Vision – Mål – fokusområden 
Vi har utifrån de tidigare visions-kort m.m. som funnits tagit fram ett förslag på ett 
dokument med mål, vision och strategi. Det mesta i dokumentet är redan befintlig 
info sammanställt på ett nytt sätt i ett dokument i syfte att skapa större förståelse 
och ge oss bättre verktyg för att synliggöra gemensamma mål och fokus. Vi har 
eftersträvat att använda ett enkelt och tydligt språk. 
 
Nyheter i dokumentet är under rubrikerna mål, vision 2025 och strategiska 
fokusområden. Dessa nyheter är framtagna utifrån det som fanns stor enighet i på 
budgetupptakten. 
 
Vi går laget runt och låter alla besvara följande två frågor: 
 
- Är det något du tycker behöver förbättras eller ändras i dokumentet? 
- Har du någon övrig kommentar till förslaget? 
 
Det som framkommer är att gruppen tycker dokumentet i sin helhet är bra och vill 
börja göra verkstad av det. Definition av empowerment och frasen ”stora 
ansökningar” är de detaljer som ev kan förbättras. 

 
 

4. Vår gemensamma spelplan 
Vi vill påbörja beredningsgruppsarbetet i det nya förbundet med att varje grupp får 
sätta sin egen spelplan. Spelplanen är ett verktyg i 7TJUGO-metodiken som vi 
gemensamt på budgetupptakten kom fram till att vi vill arbeta mer med.  
 
Beredningsgruppen arbetar i smågrupper med att sätta sin spelplan. 
Christel ritar det som lyfts under redovisningen på en spelplan, utkastet bifogas, en 
renskriven spelplan för beredningsgrupperna kommer på nästa möte. 
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5. Statistik på resultat unga ut i arbete, Försäkringskassan 

Eva Bremer från Försäkringskassan visar ny statistik på resultat av unga ut i arbete. 
Eva visar statistik för unga med aktivitetsersättning som går ut i arbete. Skaraborg 
har bäst siffror i väst området och väst har högst siffror i landet. Det är stora 
skillnader mellan kommunerna i Skaraborg. Intressant att fortsätta analysera 
skillnaderna mellan kommunerna och möjliga orsaker till dem. 
 
 

6. Cresco Creare, projektledare Ann-Sofie Lövgren 
Projektledare, Ann-Sofie Lövgren går igenom nuläget för det nystartade projektet 
Cresco Creare. Projektet är i full gång med att starta upp, samordnarna kör igång 
redan nästa onsdag.  

 
 

7. Nuläge insatser 
Som bilaga till mötet har dokumentet ”alla insatser” skickats med där ett kort nuläge 
med fokus på om det finns tillgängliga platser i olika insatser finns med. Dokumentet 
saknar några pågående insatser och kompletteras med dessa. 
 
 

8. Internt nuläge 
Nya avtal har tagits fram och kommer inom kort att komma ut till alla projektägare. 
Vi arbetar med att förbereda Cresco Creare samtidigt som Kick Off projektet går mot 
sitt slut. Rekrytering av två tjänster till förbundet pågår, processtödjare och 
näringslivskoordinator till Cresco Creare.  
 
Grafisk profil med ny logga och nya färger håller på att tas fram och förhoppningen är 
att detta blir klart inför nästa styrelsemöte. Fotografering har nyligen skett för bilder 
till hemsidan, där har representanter från alla parter funnits med. Även ny hemsida 
håller på att byggas upp, detta sköter vi internt då Amanda har kompetens inom 
hemsidebyggande. Nya lokaler är på plats och adressen är S:t Sigfrids gata 8, plan 3 i 
Skövde. 
 

9. Årets möten – nästa möte 
Beredningsgrupperna kommer att ha tre möten på våren och två på hösten. 
Därutöver kommer vi ha två HELDAGAR per år, tema Omvärldsbevakning på våren 
och tema Budgetupptakt på hösten. Dessa två dagar genomförs tillsammans med 
styrelsen. 

 
Datum för alla möten finns både i årshjulet samt i separat dokument för er i 
beredningsgrupperna. Beredningsgruppen önskar få kalenderinbjudningar till alla 
årets möten. 
 
Nästa möte i beredningsgruppen är; 
Tisdag den 9 mars, kl. 9:00-11:45 digitalt via teams 


