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Budgetupptakt 2022 
Budgetupptakten var förlagd till Knistad Herrgård i Skövde kommun. 
Dagen startade med att deltagarna var bordsplacerade vid sex olika bord där man satt blandat med personer 
från våra fyra olika parter. 

 

Inledning – utgångspunkter i budgetarbetet 
Förbundschef inledde dagen med ett bildspel där en budgetplan beskrevs som en form av framtidsspaning 
där man försöker att förutspå vad som ska göras under kommande år. Därefter fortsatte förbundschefen att 
visa på några ytterligare utgångspunkter som kan sägas vara vägledande för de beslut som ska tas kring 
kommande års innehåll. 

o Samordningsförbundets uppdrag 
o Lokala och gemensamma behov  
o Valda prioriteringar (= beslutad projekt- och insatsorganisering) 
o Kännedom om varandras uppdrag, roller & ansvar 

Direkt efter detta fortsätta förbundschef att visa och gå igenom den fastslagna projekt- och 
insatsorganiseringen. 

 

Grupparbete – parternas olika uppdrag 
Efter det var det dags för dagens första grupparbete som startade med att var och en enskilt fick sitta ner och 
reflektera över sin parts uppdrag när vi samverkar i Samordningsförbundet. Kort därefter gjorde vi en 
omplacering där alla fick gå och sätta sig tillsammans med sina partskollegor och där 
kommunrepresentanterna fick sitta vid tre olika bord utifrån kommunstorlek. 

På plats med sina partskollegor fick man börja att teckna ner sin parts uppdrag. 
Sedan fick de gå vidare och teckna ner övriga tre parters uppdrag. 

När alla grupper skrivit ner något om alla parter började redovisningen. Då fick alla parter börja med att läsa 
upp vad de skrivit om Försäkringskassans uppdrag och sist fick Försäkringskassan själv läsa upp hur de 
beskrivit sitt uppdrag. Efter det gick vi vidare till nästa part och gjorde på samma sätt, övriga parter läste fört 
upp vad de skrivit och därefter läste den egna parten upp sin beskrivning. Efter varje parts genomgång följde 
en kort frågestund. 

Syftet med denna övning var just att lära sig mer om varandras uppdrag, förstå komplexiteten och öka 
förståelsen och respekten för varandra när vi arbetar i samverkan. 

 

Paus – fika och gympa 
Inom denna övning hann vi med en paus med fika som också avslutades med en kort pausgymnastik. 
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Föreläsning 
Eftersom Samordningsförbundets budgetinnehåll till stora delar är projekt och insatser så valde vi att bjuda in 
föreläsaren Margareta Ivarsson för att belysa vikten av ett gott projektägarskap och en bra projektledning. 
Margareta har en mångårig erfarenhet av att följa och utvärdera projekt och hennes presentation finns också 
bifogad på hemsidan. 

 

Lunch 
 

Eftermiddagen grupparbete – ansökningar 
Efter lunch satt grupperna i de ”blandande” grupperna från början av dagen och fick läsa och reflektera kring 
de inkomna ansökningarna. Tre grupper tittade på åtta ansökningar och tre andra grupper tittade på övriga 
åtta inkomna ansökningar. Alla grupper hade i uppgift att fundera på respektive ansökan utifrån tre 
frågeställningar; 

o Vad tillför detta projekt/insats för en individ som individen idag inte kan få i ordinarie verksamhet? 
o Hur tycker ni styrgruppssammansättningen ska vara för att samverkan i projektet ska bli optimal? 

Vilka parter behövs och varför? 
o Finns det något i projektet/insatsen som ni tror kan bli en utmaning eller svårighet? Vilka förslag på 

lösningar har ni? 

Reflektionerna på de tre frågorna fick de i uppgift att teckna ner på post-itlappar och därefter gå och klistra 
upp dessa på respektive projekt som fanns uppsatta runt om i lokalen. Efter en paus med kaffe och en nypa 
frisk luft fortsatte grupparbete som sedan avslutades med en summering och frågestund kring ett par 
specifika projekt. 

Dagen avslutades med att vi lät meddela att vi skulle summera inkomna synpunkter och maila ut till respektive 
projekt för att ge möjlighet att inkomma med revideringar. 

Dessa summeringar skickades ut fredagen den 15 oktober. 
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En summering av dagens två grupparbeten 
Parternas uppdrag 
I det grupparbete som genomfördes kring parternas uppdrag tydliggjordes att det är viktigt att känna till 
varandras uppdrag för att kunna ha en bra samverkan kring individen. Därför behöver vi arbeta vidare med att 
få en ökad förståelse för parternas möjligheter och begränsningar utifrån uppdrag och regelverk för att just 
kunna samla våra gemensamma resurser och använda dem på bästa sätt.  

Det finns en frustration från flera parter avseende de individer som vare sig bedöms ha rätt till ersättning från 
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. De är ofta i behov av basala och prerehabiliterande insatser och 
det upplevs inte alltid tydligt vilken part som har ansvaret och/eller står för ersättningen. Hur kan vi arbeta 
vidare med dessa frågor?  

Hur arbetar vi vidare med parternas uppdrag? 

Här har vi på kansliet ett förslag på att återigen lyfta frågan på kommande beredningsgruppsmöten men 
också att arbeta med dessa frågeställningar inom ramen för Cresco Creare där tematräffar med detta innehåll 
planeras att genomföras.  

 

Inkomna ansökningar 
Av grupparbetet kring ansökningarna kan summeras att tre saker var återkommande.  

Det handlade om huruvida det fanns två parter som står bakom ansökan och om idén och ansökan är 
ordentligt förankrad med den andra parten. Det handlade också om frågetecken kring om ansökan 
avsåg befintlig verksamhet eller inte samt om tanken om implementering fanns med i ansökan. Runt den 
senare är det värt att förtydliga att förbundet har tagit en inriktning kring att förberedande insatser ska kunna 
fortgå lite mer långsiktigt. Det finns därmed inte samma kravbild runt implementering kring förberedande 
insatser som runt projekt där man till exempel provar nya metoder och arbetssätt.  

Värt att nämna i denna summering är också att diskussion om behov och behovsanalys fördes vid flera 
tillfällen. Det lyfts fram att övergripande siffror så som helårsekvivalenter behöver kompletteras med kvalitativ 
information som ger en ytterligare dimension och en djupare förståelse kring vad som ligger bakom de siffror 
som hämtas in. 

Hur arbetar vi vidare med ansökningar och behovsanalys? 

Hur själva ansökningsprocessen kommer att fortlöpa redogjorde vi muntligt för i slutet av HELDAGEN men vi 
kommer också att ta fram en processbild som beskriver flödet. 

När det gäller en lokal behovsanalys kommer vi snart skicka ut ett förlag på en sådan. Den kommer att 
innehålla frågor om exempelvis försörjningsstöd, arbetslöshet och sjukpenning/aktivitetsersättning samt 
eventuellt frågor om vårdkonsumtion som vi önskar att ni ska inkomma med svar på för att vi ska kunna samla 
detta till en gemensam behovsbild. 


