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Minnesanteckningar norra 

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

Frånvarande: Heidi Hansen, Sofia Melin 

2. Inledning 

3. Rapport från styrelsemötet 
Christel berättade kort om hur styrelsen samt styrelseberedningen är sammansatta och rapporterade 
sen från det senaste styrelsemötet, där beslut togs på en internkontrollplan för 2021, en 
delegationsordning för det nya förbundet, ett uppdaterat arvodesreglemente, ny projektavtalsmall samt 
att ge förbundschef ett uppdrag att boka in sig på respektive medlemsparts kommunfullmäktige eller 
liknande. 

Protokollet finns att läsa på vår hemsida. 

4. Uppföljning från HELDAGEN 
För de som missade den 21 april finns föredragen på vår hemsida på sidan för heldagen, ta gärna del av 
dessa i efterhand. Även grupparbeten och presentationer finns för er att läsa på heldagens sida. 
Direktlänk för heldagen hittar ni här: https://samordningsforbundetskaraborg.se/omvarldsdag-2021/ 

Beredningsgruppen fick reflektera på heldagen under mötet där följande frågor ställdes: 

o Vilka reflektioner finns på föredragen? (Har de kanske gett någon ny idé?) 

o Vilka reflektioner finns på grupparbetena? 

Beredningen tyckte föredraget om försörjningsstöd var intressant. Reflektion från Veronica kring 
föredraget – en stor andel av de med försörjningsstöd är utrikesfödda, når vi som samordningsförbund 
denna målgrupp? (Förutsatt att de passar in i förbundets övergripande målgrupp.) 

Beredningens reflektioner på grupparbetena var att det fanns oklarheter kring vad en projektstyrgrupp 
är, det fanns även olika syn och förväntan på beredningsgruppens uppdrag. Gränserna mellan de olika 
grupperna är otydliga, vart börjar och slutar mandatet? Veronica nämner att vi har en idé om att få till 
någon form av kompetensutveckling kring styrgrupper på heldagen i oktober. 

Grupparbetena kommer att sammanställas till ett förslag på uppdragsbeskrivningar i form av ett 
styrdokument, förslaget kommer skickas ut i samband med beredningsgruppens möte i augusti. 

5. Projektprocesser 
SUS 

Vårt gemensamma uppföljningssystem SUS har varit uppe för diskussion i samband med att Cresco 
Creare startade upp. Utifrån flera dialoger både på lokal och nationell nivå med SUS administratörer har 
lösningen framåt blivit att alla samordningsförbundets insatser ska registreras med personuppgifter. 
Cresco Creare kommer att ha avslutsanledningen ”övrigt” på alla sina deltagare för att det finns en 
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teknisk begränsning som gör att det inte är möjligt att avsluta två insatser med samma 
avslutsanledning. Det här arbetssättet innebär att Cresco Creare kommer använda kompletterande 
uppföljningar för att följa deltagarnas progression. Det innebär också att alla andra insatser kan 
registrera precis som vanligt. Ett samtycke räcker även om en deltagare skrivs in exempelvis först i 
Cresco Creare och sedan i Hantverksstegen (men två samtycken är inte förbjudet, det blir bara dubbelt 
arbete). Ann-Sofie som projektledare har förmedlat informationen till samordnarna i Cresco Creare. 
Mikaela som processtödjare kommer att initiera så att de insatser som i dagsläget inte använder SUS, 
av pre-rehabiliterande insatser, hittar en rutin och kommer igång med detta. Framöver kommer sedan 
alla kommunernas SUS-registrerare att samlas till en träff. 
 
Strukturinriktade projekt behöver ej skriva in individer i SUS, kansliet registrerar dessa projekt som så 
kallade volyminsatser. 

 

Månadsuppföljningar 

I syfte att bli bättre på att följa upp projekt och snabbare identifiera behov så påbörjas en enkel form av 
månadsuppföljning i månadsskiftet april-maj. Uppföljningen sker med hjälp av några mailfrågor och det 
är förbundets nya processtödjare, Mikaela Skogsberg, som kommer ansvara för dessa. 

 

Självskattningsenkäter  

För att kunna följa upp våra pre-rehabiliterande verksamheter på ett mer enhetligt sätt har ett förslag på 
självskattningsenkät tagits fram. Enkäten bygger på de frågor flera insatser redan använder sig av i 
självskattningsenkäter. Förslaget är att individen fyller i en enkät i pappersform vid inskrivning och 
utskrivning av projektet men att ansvarig coach/mentor sedan ”skickar in” enkäten genom att i stället föra 
över svaren i en digital enkät. På så vis kan förbundet stå för analysverktyget och ge tillbaka resultat på 
gruppnivå och utifrån bakgrundsfaktorer så som kön, ålder eller vilken ersättning en individ har. Dvs går 
det att på ett enkelt sätt få överblick över om insatsen påverkar en individs aktivitetsförmåga olika 
beroende på individens ålder, kön eller försörjning. Det ger också möjlighet att jämföra de olika 
verksamheternas resultat med varandra i syfte att skapa ett lärande och erfarenhetsutbyte. Förslaget 
kommer att skickas ut på en remiss till alla ansvariga för insatserna, därefter finns tid att inkomma med 
synpunkter och att ställa frågor. Förhoppningen är att vi innan sommaren har ett färdigbearbetat förslag 
klart som kan börja användas från och med 1 augusti. 
 

Styrgrupper 

Förbunden i Skaraborg kommer från olika vana av att arbeta med styrgrupper i projekt/insatser. Efter 
samtalen om styrgrupper på heldagen och för att få ett enhetligt arbetssätt där det lokala perspektivet 
behålls så är förbundets riktning att alla projekt/insatser ska ha en styrgrupp. Styrgruppen bör bestå av 
alla relevanta parter för projektet och vara ledningsgruppen för projektet, det bör alltså vara personer 
med mandat att påverka projektet som sitter med i gruppen. Flera projekt kan sedan dessutom komma 
att behöva en arbetsgrupp som arbetar mer operativt i projektet. Att styrgrupper ska finnas i 
förbundsfinansierade insatser finns med i projektavtalen. För att öka kunskapen om hur ett effektivt 
styrgruppsarbete kan gå till ser förbundet över möjligheten till någon kompetensutveckling inom detta 
under höstens heldag (13 oktober) för er i beredningsgrupper och styrelse.  
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6. Projektdiskussioner 
Samordningsförbunden i Skaraborg har tillsammans eller på lite olika sätt bedrivit flera insatser under de 
senaste åren som visat sig svara upp mot ett upplevt behov och som dessutom varit både framgångsrika 
och hållbara. Nu är vi ett förbund och syftet är att försöka skapa ett utbud som givetvis svarar upp mot 
upplevda behov men som också blir ett så likvärdigt och tillgängligt utbud som möjligt av insatser oavsett 
bostadsort i Skaraborg.  

 
Individinriktade insatser 

Projekt 
Tanken är att fortsätta att uppmuntra kreativitet och därmed kunna finansiera projekt där nytänkande 
och prövande får ett utrymme. Förslaget är att projekt är den form vi använder oss av för att utveckla 
nya metoder, det är i projektform vi testar nytt! Projekt pågår inte stadigvarande utan avslutas med 
någon form av implementering efter projektperioden. Sedan tidigare är också lyft önskemål om att ta 
fram projektidéer när det inte finns någon ESF-utlysning ute för att ha ett litet ”lager” av förankrade 
idéer att plocka fram när medfinansieringsmöjligheter exempelvis via ESF dyker upp. Ett identifierat 
område att förutsättningslöst spåna projektidéer kring inför framtiden är språksvaga inom våra 
målgrupper som hittills inte syns som en grupp som deltar i någon större utsträckning inom befintliga 
projekt. 
 

Prerehabilitering/förberedande insats 
Insatser är den form av verksamhet vi föreslår att förbundet finansierar mer stadigvarande över tid. En 
insats blir ett komplement till den ordinarie verksamheten som om förbundet inte finansierar den oftast 
inte kan bedrivas alls. Insatserna ska ha individer i fokus och det viktigaste i insatserna är alltid att de 
når målgruppen de ska nå. De insatser vi föreslår att vi arbetar med och aktivt säkerställer att det finns 
en god möjlighet att delta i för individer runt om i hela Skaraborg är pre-rehabiliterande insatser. Pre-
rehabiliterande insatser kan vara lokalt utformade och med olika inriktning men de ska ha gemensamt 
att de resulterar i en stegförflyttning och ökad aktivitetsförmåga och hälsa för individen. Dessa insatser 
är olika former av prerehabilitering dvs förberedande insatser riktat till personer som befunnit sig i ett 
långvarigt utanförskap och har behov av en succesivt stegrad återhämtning innan en mer ordinarie 
rehabilitering kan bli aktuell. Denna insats upplevs täcka ett behov som finns och har lite olika karaktär 
och inriktning utefter lokala förutsättningar och möjligheter. Den anses också vara ett bra komplement 
till det utbud av aktiviteter som kommunen redan har och som individen, efter prerehabiliteringen, är 
mer redo att börja i. 

 

Kartläggning 

Det är en insats där ni på lite olika sätt har arbetat med att kartlägga en individs förmågor för att bättre 
kunna sätta in rätt stöd. Det finns på flertalet orter, det har olika namn och omfattar i varierande grad 
även andra delar som arbetsförmågebedömningar och arbetsprövningar. En hel del kommuner gör 
detta i sitt ordinarie uppdrag utan finansiering från Samordningsförbundet. Cresco Creare är nu den 
stora gemensamma insatsen där vi utvecklar kartläggningen och förslaget är att det framöver enbart 
ska vara inom Cresco Creare som vi arbetar med utveckling av kartläggning, det innebär att 
kartläggningen när den nya metoden är utvecklad ses som något som hör till ordinarie verksamhet och 
som inte långsiktigt ska finansieras av förbundet. 
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Strukturinriktade insatser 

Utöver de individinriktade insatserna finns de strukturinriktade insatserna där samordningsförbundet 
också har upplevts arbeta med något som det funnits stort behov av och som dessutom varit 
framgångsrika och hållbara.  

 

Samverkansteam 
Det har varit olika former av samverkansteam som haft namn som ex. Förstärkt samverkan, 
Rehabforum, Ett friskare MTG etc. Här har målsättningen varit att utveckla en bra och effektiv 
samverkansmodell men där det långsiktiga effektmålet givetvis också har varit att få fler individer i egen 
försörjning. Förslaget är att samordningsförbundet fortsätter att arbeta med samverkan på samma sätt 
som nu men förbättrar mål och uppföljning av projekten. Denna del ses som en utvecklade del som 
sker i projektform där mycket handlar om att utveckla metoder och modeller som sedan ska kunna 
implementeras i ordinarie verksamhet. 

 

Övriga strukturinriktade insatser/kompetensutveckling 
Andra strukturinriktade insatser har varit olika former av kompetensutveckling, ex 7TJUGO, insatser för 
ökad upptäckt av våld i nära relation, utdelning av utmärkelsen Det goda exemplet etc. Dessa insatser 
upplever vi att det finns en stor consensus kring att förbundet ska fortsätta att bedriva. Förslaget är att 
förbundet fortsätter att utveckla dessa insatser ännu mer utifrån behov, då förbundet har förstärkts med 
utvecklingsledare och processtödjare kommer nu finnas utrymme att göra verkstad av de behov som 
redan identifierats. Områden som ni identifierat där vi vill kunna dra igång framöver är fördomsfrihet, 
jämställdhet, inkludering och mottagande, bemötande samt fortsatt behov inom psykisk ohälsa. 

 

Konkreta förslag utifrån dessa inriktningar: 

1. Insatserna Stärka individen och Prerehab/ÅKA, Prerehab/Priogruppen och 
Prerehab/Utvecklingsplatser avslås en utökad finansiering för 2021. 
Just dessa insatser har diskuterats och frågor finns om vilket det huvudsakliga innehållet 
egentligen är och om insatserna ska bedrivas i projektform eller ej. Nu när det nya förbundet bildats 
finns en stor vilja att försöka skapa en samsyn med ett likvärdigt utbud och med ett gemensamt 
språk så därför föreslås dessa insatser erbjudas följande förslag, se nedan. 
 

2. Kommunerna som berörs ovan erbjuds att genomföra en förstudie, finansierad av förbundet, under 
hösten för att kartlägga vilka behov som finns. Finns behov av prerehabiliterande insatser formas 
en ny insats som överensstämmer med målsättningen som beskrivs i stycket om pre-
rehabiliterande insatser, nära dialog med förbundet bör då ske för att forma en tydlig insats som är 
särskild från ordinarie verksamhet. Finns behov av kartläggning går det att ansluta till Cresco 
Creare utan att gå in i det som ESF-projekt (dvs förbundet finansierar helt de kommunernas 
medverkan i Cresco). 

 
3. Insatsen Level Upgrade förlängs inte när nuvarande beslut går ut i slutet av 2021 utan alla 

kommuner erbjuds istället inom kompetensutvecklingsområdet lika möjligheter till 7TJUGO-
utbildningar av förbundet. 
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Hur ser ni i beredningsgruppen på detta förslag? 

Beredningen diskuterade förslagen. De tycker det är viktigt att det finns insatser för den målgrupp som 
står längst ifrån arbetsmarknaden.  

Det framkom en kommentar om att ifall det ska se likadant ut i alla kommuner blir det orättvist eftersom 
behoven ser så olika ut. Det förtydligades att det ska finnas prerehab tillgängligt i alla kommuner, för att 
öka tillgänglighet och rättvisa för individen. 

Förstudier kan vara ett bra sätt att göra en behovsanalys och detta kan leda till en mer rättvis fördelning 
av förbundets medel. Ett förslag framkom om att koppla högskolan till förstudien och göra det 
vetenskapligt. 

Många vill se projekt där fler av förbundets parter deltar. De projekt där vården finns med har ofta haft 
ett mer långvarigt gott resultat, så det är viktigt att ha med dem. Vården kommenterar att insatser kan 
bli belastande för dem under tiden de är igång, att det är en investering de får göra, det kan därför vara 
svårt för dem att vara med i projekt. 

En annan kommentar från vården är att rehabkoordinatorers uppdrag är snävt, men utökat på vissa 
vårdcentraler. Därför är det inte helt självklart att just rehabkoordinatorer ska finnas med i 
samverkansprojekt. Det är därför viktigt att se vad vårdens roll är i just det projektet och inte haka upp 
sig på en viss profession. 

Mariestads kommun har sett att många som har långvarigt försörjningsstöd är 40+ med diagnoser och 
de vill gärna satsa på den gruppen. 

7. Övrigt 
Bräcke Diakoni har blivit beviljade finansiering för tre hälsoskolor, och Christel ställer frågan om det finns 
behov av att genomföra en hälsoskola i just er kommun? Tanken är att de ska genomföras fysiskt under 
hösten. Läs mer om projektets innehåll här: https://samordningsforbundetskaraborg.se/halsoskolor/ 

Vi har fått önskemål om att lägga upp beredningsgruppernas kontaktuppgifter på vår hemsida och 
Christel meddelade att det inte är ok utifrån GDPR att lägga ut kontaktuppgifter öppet, däremot kommer 
vi lägga till arbetsplats. 

8. Nästa möte 
Norra: 24 augusti kl. 9:00–11:45 

Västra: 26 augusti kl. 13:15–16:00 

Östra: 25 augusti kl. 9:00–11:45 


