
 
2021-11-11 

1/4 

 

www.samordningsforbundetskaraborg.se 

Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen 
Närvarande: Anneli Kemmeter, Pär Engvall, Anna Arnerwik, Kristian Lagerström, Eva Bremer, Mattias 
Gustafsson, Cecilia Klämberg, Malin Ekström, Peter Löfholm 

Frånvarande: Linda Mogren, Johnny Karlsson Edvinsson, Fredrik Nordlund, Peter Larsson, Niklas Johansson, 
Elisabeth Rahmberg, Helene Juntunen, Johan Strömberg, Marie Blåder, Eva Axelsson, Jessica Bergman 

2. Inledning 
Christel inledde mötet och berättade om upplägget, och lämnade sedan över till Mikaela för nästa punkt på 
dagordningen. 

3. Inkomna ansökningar 
Vi har fått in 16 ansökningar. Beslut på om ansökningarna slutligen godkänns eller ej kommer att tas av styrelsen 
den 23 november. På mötet delades beredningsgruppen in i tre grupper där de till skillnad från 
budgetupptakten fick jobba med ”sina egna” ansökningar. Grupperna började med att diskutera frågorna ”Vilka 
är argumenten för att ansökan ska beviljas?” och ”Vad vill ni betona runt er ansökan?”. 

Därefter lyfte vi även några övriga ansökningar och lät gruppen få framföra ytterligare synpunkter och 
reflektioner på dessa. 

Friskvågen 

Funderingar framkommer kring hur resultaten av insatsen ser ut? Hur följs insatsen upp? Beredningen undrar 
även över ersättningen och önskar se de faktiska kostnaderna specificerade. 

Mariestad Åka 

FK är ej tillfrågade, ansökan är inte förankrad med dem. Beredningen undrar vad som ska göras som är utöver 
ordinarie verksamhet och vart går gränsen, när behöver en insats implementeras? Beredningen undrar även 
över en formulering i ansökan – vad är på uppdrag åt annan organisation? 

Prerehab Töreboda 

AF står som part men är inte tillfrågade. FK blev tillfrågade efter budgetupptakten. Beredningen undrar vad de 
söker finansiering för som är utöver ordinarie verksamhet? Frågetecken lyfts upp kring hur lönen på 680 000 
kr som preciseras i ansökan förhåller sig till summan på 440 000 kr som också anges vara en del av 
lönekostnad. Beredningen uttrycker att det är svårt att urskilja ifall detta handlar om en ansökan för ett 
individprojekt eller ett strukturprojekt, ansökan är vid och bred. Samverkanskoordinatorn verkar vara till mer 
för personal än individen, så beredningen funderar på om det passar bättre som strukturprojekt? 

Prerehab Gullspång 

Malin undrar vad som är nytt och som inte täcks inom Cresco Creare? 
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Promise Hjo 

Positiva synpunkter uttrycks, det framhålls att deltagare gör tydliga stegförflyttningar i denna insats, att 
personalen möter individen där den är, och att man kan börja på väldigt ”låga nivåer”. 

Eva betonar att även individer med aktivitetsersättning kan ha behov av insatsen och måste kunna få komma 
intill. Kan inte dessa individer remitteras in? 

Tidaholm-samverkan med Närhälsan 

Kommunen har högt tryck på försörjningsstöd, två grupper sticker ut: språksvaga och psykisk ohälsa. Detta 
projekt fokuserar på gruppen psykisk ohälsa, och hur individer ska bli bättre på att hantera sin vardag. 

Tidaholm-samverkan med Bräcke 

Kommunen har högt tryck på försörjningsstöd, två grupper sticker ut: språksvaga och psykisk ohälsa. Detta 
projekt fokuserar på gruppen språksvaga där det finns ett stort utanförskap. De belastar vården men upplever 
att de inte får hjälp pga. kulturella skillnader. Man välkomnar även individer med andra ersättningar som skulle 
passa för projektet. 

Studio Ludum 

Här möter man personerna på deras arena, individerna kan gå in i detta med ett stort engagemang och det 
finns mycket goda erfarenheter från tidigare projekt. Mattias framhåller att om man hjälpa två personer vidare 
har man tjänat in den sökta finansieringen. 

Förberedande insats Tibro-Hantverksstegen 

Positiva synpunkter runt denna insats. Här möter man individerna där de har sin energi och styrka, insatsen visar 
på goda resultat från tidigare år. 

4. AMIF utlyser medel att arbeta i samverkan med målgruppen tredjelandsmedborgare 
Asyl, migration och integrationsfonderna, AMIF, har kontaktat Länsstyrelsen och VGR och mer eller mindre 
erbjudit dem att söka finansiering för att arbeta med målgruppen tredjelandsmedborgare. Integration är det 
som ska vara prioriterat. 

Utlysning är i storleksordningen 50 miljoner + och dessa medel kommer att utlysas i januari 2022. 

VGR har tagit på sig ansvaret för att projektleda och äga projektet tillsammans med Länsstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen och de fyra kommunalförbunden. VGR har börjat att skissa på innehållet i ansökan men 
önskar få inspel om både lokala och delregionala delprojekt. Den 15 oktober genomfördes ett digitalt 
informationsmöte om denna möjlighet att delta med ett delprojekt. Inbjudan till detta informationsmöte 
skickades ut till er i beredningsgrupperna. 

Förbundschef deltog på mötet och frågade beredningsgruppen ifall någon av dem deltog och i så fall vilka 
tankar de fick? 

Christel: detta hör ihop med frågan kring språksvaga vi pratat om inom förbundet och som vi kommer gå 
vidare med inom Cresco. 

Cecilia: Skövde har pratat om det, men de har inte landat i vem den andra parten ska vara. De har inte 
bestämt något om hur de ska gå vidare och tycker det är kort om tid. 
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5. Cresco Creare 
Kopplingen till näringslivet 
Eftersom näringsIivskoordinatorn avslutade sin tjänst i juni har en enkät genomförts med syftet att fånga upp 
tankar kring det fortsatta arbetet med arbetsmarknadsenheternas koppling till näringslivet i ett 
Skaraborgsperspektiv. De förslag som inkom var inte samstämmiga utan visade på en ganska spretig variation 
av förslag där flera av dem inte har någon egentlig koppling till projektet. På styrgruppsmötet som var den 6 
oktober togs beslutet att inte fortsätta arbetet med detta inom Cresco Creare. 

Remittera in individer utan någon försörjning 
Inom Cresco Creare har det inkommit upprepade frågor från samordnare samt från 
rehabiliteringskoordinatorer om individer utan försörjning kan remitteras in i projektet, då upplevelsen är att 
det finns ett behov av insatser för dessa personer. Cresco Creare har varit öppna för att även ta emot individer 
utan försörjning under förutsättning att det inte påverkar det antal deltagare som genererar ersättning och 
som behövs för att projektet ska gå runt ekonomiskt. Individer utan försörjning ger nämligen ingen ersättning 
till projektet till skillnad från de individer som har ersättning från Försäkringskassan eller Socialtjänsten.  

Eftersom behovet uppmärksammats både inom Cresco Creare samt även varit en återkommande fråga i 
förbundet generellt så skulle ett förslag kunna vara att, inom Samordningsförbundets ordinarie budget, ge viss 
möjlighet att remittera in individer som saknar försörjning.  

Hur ser intresset ut för att remittera in personer som saknar försörjning in i Cresco Creare? 

Personerna hämtas ibland från vården och ibland från AME. Det kan ex vara personer som sökt försörjningsstöd 
men inte fått, personer som försörjs av föräldrar eller en partner, osv. Dessa personer ger ingen ersättning till 
projektet, så tar man in för många skulle inte projektet gå runt, därför det är viktigt med dialog med projektledare 
och samordnare. Förbundet skulle i så fall ta kostnaden för dessa individer. Rutinen kring detta kommer vi få 
sätta. 

Anna: Vården har stort behov.  

Peter Löfholm: Men har inte alla tillgång till AME? 

För övrig information om Cresco Creare hänvisas till den lägesrapport för september avseende Cresco Creare 
som skickades ut 14 oktober. 

6. Språksvaga 
Under augusti/september har en grupp intresserade samlats och diskuterat kring arbetsnamnet ”språksvaga”. 
Det gemensamma upplevda behovet är att det handlar om personer som har en mycket låg progression mot 
egen försörjning och som också har stora svårigheter att gå vidare i sin svenskundervisning. 

En summering av dessa gruppträffar skickades ut den 10 september där följande fråga föreslogs prioriteras på 
beredningsgruppsmöten under oktober; Varför når vi inte redan språksvaga i högre utsträckning i 
förbundsfinansierade insatser och i arbetsmarknadsenheternas insatser? Först när vi har fler svar på denna 
fråga kan vi börja gå vidare på eventuella lösningar och utforma en insats för att ge det stöd, den marknadsföring 
och annat som behövs för att språksvaga ska bli en del av våra befintliga insatser. 

Eftersom projektet Cresco Creare identifierat utrikesfödda som en målgrupp som det finns utmaningar kring 
kommer vi att utvidga Cresco Creares utvärderares uppdrag och låta dem göra en form av extra undersökning 
för att svara på frågan ovan. 
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7. Årshjul 2022 
Styrelsen har fastslagit nästa års mötestider, däribland beredningsgruppernas tider, se bilagan ”schema 
beredningsgrupper 2022”. Här vill vi passa på att fråga om ni önskar få kalenderbokningar skickade till er? 

Beredningen svarar ja på frågan om kalenderinbjudan. 

8. Budgetplan 2022–2024 
Förbundschef nämnde att en budgetplan är påbörjad, beslut kommer tas på styrelsemötet i november. 

9. Verksamhetsplan 2022 
Inför 2021 års sammanslagning upprättades för första gången en verksamhetsplan där de tre förbundens 
olikheter och styrkor fördes samman och blev en skrift. Denna verksamhetsplan kom att utvecklas, inte minst 
utifrån era inspel från 2020 års budgetupptakt och resultera i ett Mål, visions och strategidokument.  

Inför upprättandet av 2022 års verksamhetsplan skulle förbundschef därför vilja fråga er i beredningsgrupperna 
om dessa två olika dokument skulle kunna föras samman och bli ett dokument och i så fall benämnas 2022 års 
Verksamhetsplan? 

Beredningsgruppen tycker det är ok med ett dokument. 

10. Målet med förberedande insatser 
Denna punkt tog vi inte upp på mötet utan hänvisar till informationsunderlaget. 

11. Rapport från styrelsemötet och HELDAGEN, Budgetupptakt 2022 
Denna punkt tog vi inte upp på mötet utan hänvisar till informationsunderlaget. 

12. Övrigt 

13. Nästa möte 
Norra: 25 januari kl. 9:00–12:00 

Västra: 26 januari kl. 9:00–12:00 

Östra: 27 januari kl. 9:00–12:00 


