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Minnesanteckningar 

1. Välkommen 
Närvarande: Elisabeth Rahmberg, Cecilia Klämberg, Elin Fennander Sahlberg, Eva Axelsson, Eva Bremer, 
Jessica Bergman, Johan Strömberg, Kristian Lagerström, Malin Ekström, Peter Löfholm, Mattias Gustafsson 

Frånvarande: Pär Engvall, Louise Ahlgren, Anna Arnervik, Anneli Kemmeter, Linda Mogren, Niklas Johansson 

2. Inledning 
Ann-Sofie ersätter Christel som är sjuk och inleder mötet med att berätta om vad vi ska göra under dagens 
möte samt en kort presentationsrunda. 

3. Gott exempel 
Kristian Lagerström, enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Karlsborg, rapporterar om projektet Aurum Locus, 
ett lyckat projekt med fokus på hälsa som de implementerat i sin verksamhet. Läs mer om projektets resultat i 
samordningsförbundets årsredovisning (i bilagan projektredovisning 2021). 

Eva Axelsson: var det enkelt att få alla att komma att träna kl 7 varje dag? Kristian: det är fortfarande en kamp. 
Vi för närvaro och tar samtal direkt. 

Eva Bremer: har det enbart varit deltagare med försörjningsstöd? Kristian: 80-90% var försörjningsstöd. Ingen 
från fk. 

4. Cresco Creare 

Ann-Sofie inleder med att berätta vad BIP-metoden innebär. Många tänker kanske bara på progressionskortet 
och kartläggningen, men metoden handlar om samordning och samtidiga insatser med hjälp av indikatorer, 
samordnarens tro på individen och tidigt arbetsfokus. Ann-Sofie fortsätter med att beskriva forskningen kring 
att dessa indikatorer leder till arbete. Sedan visas en inspelad film där projektledare intervjuar två samordnare, 
Irén från Hjo och Viktor från Töreboda. Därefter delas beredningsgruppen in i grupper där de diskuterade 
samverkan kopplat till Cresco. 

Vården har olika samverkansformer, varav förbundet är en. Samverkan bygger ofta på personliga kontakter. 
När den personliga kontakten slutar kan det uppstå problem, man behöver därför bygga upp strukturen kring 
samverkan. Det sker samverkan på flera nivåer, både inom kommunen och med andra kommuner.  

Hur ser samarbetet ut inom kommunerna kring de basala insatserna? Har man sett förändringar i 
kommunikationen på grund av Cresco? Är det svårare i större kommuner? Eva A säger att det fungerar i 
Skövde, det är baserat mycket på personliga kontakter. Men det kan vara lättare i mindre kommuner där man 
kan gå till kollegan i rummet bredvid, det blir kortare vägar än i en stor kommun. Samarbeten har fått ny fart 
för hela AME genom samordnaren i Hjo. 

Efter detta delas de in i grupper igen för att diskutera vad av Cresco som kan implementeras. 

En av grupperna tror det kan bli utmanande, men att indikatorerna kan vara ett skelett att bygga på. De tycker 
vi ska fortsätta jobba med indikatorerna i Skaraborg. 
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Eva A säger att Skövde är nöjda med projektet, de gillar progressionskortet och arbetssättet över lag och tittar 
på hur de kan ta med det in i verksamheten. I Hjo pågår en översyn där de ser över hur de kan implementera 
både Promise och Cresco. De vill komplettera nuvarande kartläggning med delar av progressionskortet. 

För statistik och övrig information hänvisas till informationsunderlaget. 

5. Ansökningar  
På styrelsemötet 23 november beslutade styrelsen att avslå ansökningarna från Tidaholm, Gullspång, Mariestad 
och Töreboda (totalt 5 stycken). Styrelsen uppmuntrade till omarbetade ansökningar med stöd av 
processtödjare på Samordningsförbundet, vilket inneburit möten, dialoger och diskussioner som genererat i 
omarbetade ansökningar med ovan nämnda kommuner som huvudpart. Utöver dessa har tre nya ansökningar 
inkommit. En där Tibro är huvudpart, en där VGR/Bräcke är huvudpart och en förlängningsansökan gällande det 
pågående projektet Startgrid, med Vara som huvudpart. Samtliga ansökningar behandlas först av 
beredningsgrupperna, sedan styrelseberedning, och beslutas om på styrelsemötet 15 februari. 

Inför mötet önskade vi få in skriftliga synpunkter på ansökningarna då vi inte prioriterar någon längre process 
runt ansökningarna på sittande möte denna gång. Vi har fått in få synpunkter inför mötet så Mikaela ställer 
frågan om någon vill framföra sina synpunkter nu? Det finns även chans att maila Mikaela sina synpunkter 
veckan ut. 

AF är tveksamma till ansökningarna (bortsett från Startgrid som känns okej eftersom målgruppen behöver 
mycket tid och pandemin påverkat det pågående projektet negativt) men säger inte blankt nej. Det man vill 
belysa är vikten av att insatserna ska vara något som inte kan erbjudas inom Cresco. Att insatserna behöver 
komplettera varandra. Kan hälsoskolorna bedrivas av vården inom ordinarie uppdrag? Ansökan där part två 
saknas bör avslås. 

Peter undrar över parterna i Mariestads ansökan – fk står som part men det finns ingen kontaktperson, är de 
med? Eva B svarar att de inte haft så mycket kontakt. Peter är fundersam till denna ansökan då de bara har en 
part och tycker även att det de beskriver borde ingå i ordinarie uppdrag. 

Eva B om Mariestads ansökan: båda parterna bör vara involverade ända från början. Hon pratar även om 
Startgrid, och säger att det tar lång tid för dessa ungdomar, därav att de söker för 3 år till. Projektet fungerar 
väldigt bra, och grunden är en implementeringstanke. 

Kristian om Startgrid: vid ett lyckat resultat kanske insatsen ska flyttas till en ny plats? Eller ska förbundet 
finansiera samma sak i 5 år? Har man gjort skillnad med metoden i Vara kanske man bör prova på en ny 
kommun? 

Eva B: det är stora skillnader i kommunernas ordinarie AME-verksamhet. Det diskuterades igår att det inte borde 
bli en nackdel för en kommun att ha en utbyggd verksamhet. 

Beredningsgrupperna funderar kring ansökningarna från Töreboda och Gullspång, vad är egentligen ordinarie 
verksamhet? Detta gäller även hälsoskolan, skulle detta kunna ingå i Bräckes ordinarie uppdrag? 

Igår undrade några i västra gruppen ifall inte behoven i flera av ansökningarna skulle kunna tillgodoses inom 
Cresco istället för att vara egna projekt? Ann-Sofie svarade då att en del av dem kan tillgodoses inom Cresco, 
framförallt det som handlar om samverkan, men inte prerehab eller andra liknande aktiviteter. Vi följer varje 
kommun och hur många deltagare de har, de som får ökning av tjänst ligger högt i antal deltagare. I nuläget är 
inte Gullspång aktuell för en utökning exempelvis. 
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6. Rapport från styrelsemötet 
Läs mer om denna punkt i informationsunderlaget. 

7. ”Språksvaga”  
Läs mer om denna punkt i informationsunderlaget. 

8. Information  
Ett UTKAST på förbundets årsredovisning för 2021 kommer att delges er i beredningsgrupperna i samband 
med utskicket till styrelseberedningen. 

Lunch till lunch 
Vi skulle gärna vilja arrangera ett lunch-till-lunchtillfälle tillsammans med alla tre beredningsgrupperna. Förslag 
på datum är 3-4 maj. 

Eva meddelade på tisdagens möte att FK inte kan dessa datum, så det skjuts sannolikt en vecka framåt. 

Förstudier eller pilotprojekt 
Det Västsvenska ESF-kontoret har utlyst finansiering för att kunna genomföra förstudier. 

Kansliet har en tanke om att eventuellt ansöka om en fördjupning av Cresco, och satsa mer på målgrupperna 
utrikesfödda (”språksvaga”) och missbruk eftersom dessa har visat sig vara utmanande att jobba med. 

För övrig information hänvisas till informationsunderlaget. 

9. Nästa möte 
Norra: 10 mars kl. 9:00–12:00 

Västra: 9 mars kl. 9:00–12:00 

Östra: 8 mars kl. 9:00–12:00 


