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Minnesanteckningar 

1. Välkommen 
Närvarande: Jasmin Julardzija, Elin Süttenbach, Monica Johansson, Monica Smedman, Håkan Olsson, Eva 
Bremer, Elisabeth Rahmberg 

Frånvarande: Sofia Palcic, Ida Wiik, Helen Svensson, Mattias Gustafsson, Anitta Into, Annica Bengtzing, Maria 
Johansson Berg 

2. Inledning 
Inledning med kort presentationsrunda då vi har en ny representant från Skara. Följande svar kom upp som 
viktigt för att mötet skulle kunna bli så relevant som möjligt: 

o djupandning 
o bra diskussioner 
o engagemang 
o utforskande 
o följa dagordningen 
o ”utflykt” till kontoret i Skövde 
o avstamp i sin egen verklighet 

3. Rapport från styrelsemötet 
Denna punkt nämndes endast kort på mötet och förbundschef hänvisade till protokollet för mer info. 

4. Analys av 2021 års resultat 
2021 års årsredovisning är godkänd och undertecknad av styrelsen. Utifrån de resultat som finns i 
redovisningen kommer vi försöka att göra en vidare analys – varför gick det som det gick och vad kan det 
finnas för faktorer som påverkat vårt resultat? Detta hänger samman med behovsanalysen som sedan ska 
påbörjas och framåt ske mer standardiserat varje år. Vilka behov har våra parter? Vilka målgrupper kan vi 
identifiera och vilka insatser behövs? Vi planerar att använda oss av nationell statistik från SCB samt av 
statistik och information som vi hämtar genom våra interna uppföljningsverktyg. Även statistik direkt från våra 
parter kommer bli användbart och det kan utifrån detta komma att bli aktuellt att göra en enkätundersökning 
med frågor riktade till er som är operativa chefer för de olika verksamheterna. 

 
Vilka frågor skulle kunna vara relevanta att ställa? 

Håkan: alla uppgifter finns nog men det gäller att hitta rätt frågor. Kan man jämföra olika parametrar med 
varandra för att få fram behoven? Som en GIS-karta. Kan man engagera en högskola för att få hjälp med 
detta? 
Christel: vi ville ta in extern hjälp men styrelsen sa nej, de ville att vi skulle ha en bas för en egen analys först. 
 
Frågan diskuterades i grupper och de fick sen berätta vad de pratade om: 
o Det behöver finnas ett tydligt syfte, så vi inte bara tar fram statistik för sakens skull.  
o Om det skickas enkäter bör det vara kryssfrågor, inte öppna frågor. Detta är bra både för den som svarar 

men leder också till att samordningsförbundet får relevanta svar som är lättare att sammanställa.  
o Statistiken från försörjningsstöd – fråga om hushåll istället för individer.  
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o Hämta från statistik från Kolada istället för att fråga kommunerna.  
o Ta fram statistik först, och ställ sen frågor om behoven.  
o Ställ analyserande frågor. 
o Kan man kanske köpa en tjänst till alla kommuner för att ta fram och jämföra statistik? Då blir det mer 

likvärdigt och jämförbart. Tips – Ensolution. 
o Kolla befolkningsstatistik för att få underlag till statistiken från parterna.  
o Använd statistik från migrationsverket.  
o Jämför parametrar som exempelvis vad kommunerna har för insatser/aktiviteter på sin AME med höga 

försörjningstal. 
o Använd intervjuer med kommunerna eftersom alla jobbar på olika sätt.  
o Hur får vi fram bra statistik från vården? Det är svårt och mycket jobb. Vad är relevant för vården att spela 

in, för att få hjälp från/kunna dra nytta av förbundet? 

5. Kompetensutveckling 
Till hösten ska förbundets kompetensplan sjösättas. Ett ämne som redan finns beslutat om är att vi ska arbeta 
med fördomsfri rekrytering och inkludering, men vad mer tycker ni att vi ska satsa på när det gäller 
föreläsningar och workshops/frukostmöten? Ta gärna med frågan hem och återkom med förslag! Vi tar upp 
frågan igen på maj månads möte. 

6. Öka upptäckten av våld 
Projektet Stoppa våldet i sin första tappning avslutades 211231, men då det finns ett fortsatt behov av att jobba 
med ämnet inom Samordningsförbundets parter har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gått samman 
och fått beviljad finansiering för att utveckla detta arbete. Planen i projektets nya tappning är att samtliga 
insatser som Samordningsförbundet finansierar ska ges stöd runt upprättande av en rutin, där frågor om våld 
löpande ställs utifrån framtaget frågeformulär och där personer som är i behov av stöd ges möjlighet att 
komma i kontakt med rätt aktör. Med detta formulär upptäcks både våldsutsatthet, våldsutövande samt 
barnfridsbrott. 
 
För att betona betydelsen av detta arbete skrivs det med i nya avtal att det evidensbaserade frågeformuläret 
från Stoppa våldet ska användas i våra insatser. 

7. ESF-förstudien 
Förstudien Sustainable progression har noterats som inkommen ansökan hos ESF. Ett besked om 
godkännande väntas vi få senast i mitten av mars. Vi har fått en kompletteringsfråga vilket brukar vara positivt. 
 

Om vi beviljas förstudien ska arbetet starta den 1 april 2022 och hålla på till och med 31 augusti 2022. Vi 
tänker oss att hantera förstudien inom ordinarie uppdrag på kansliet, eventuellt addera in någon konsulthjälp 
men även att skapa en eller två mindre arbetsgrupper där ni är tänkta att ingå, detta är helt nödvändigt för att 
kunna lyssna in era behov och skapa en förankring av arbetet. 
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8. Cresco Creare – halvvägs in i projektet  

a) Antal deltagare och dess flöden 
På mötet visade vi statistik från progressionsmätningen, däribland målgrupp, pågående insatser samt 
avslutsanledningar. Utifrån detta fördes diskussioner om hur samverkan kan utvecklas inom kommunen och 
mellan parterna för att effektivisera individens väg mot arbete. Det framfördes bland annat att det finns goda 
möjligheter att utveckla Cresco Creares samarbete med vården och att flera insatser såsom samtalsterapi och 
vardagsrevidering skulle kunna bidra till hållbar progression för deltagaren. 

b) Implementeringsstöd till alla kommuner? 
I projekt Cresco Creare avslutas genomförandefasen den 31 december 2022. Om förbundet kommer att 
ansöka om eller på annat sätt fortsätta att utveckla arbetet med BIP vet vi inte i dagsläget. Ett förslag för att 
gynna eller påskynda implementeringen skulle kanske kunna vara att kommunerna erhåller en form av 
finansiering/implementeringsstöd att använda under hösten 2022 för att just sprida arbetssättet till alla sina 
anställda. 
 
Hur ser ni att ett sådant implementeringsstöd i så fall skulle utformas och verkställas? 
Flera uttrycker att utbildningen i lösningsfokus var uppskattad, och att det kan vara en del i detta. Lidköping, 
Vara och Götene har redan spridit till medarbetarna, men utbildningar kan vara intressanta. Handläggare på 
FK, socialtjänst, rehabkoordinatorer osv kan också få dessa utbildningar. BIP-stöd finns i Magdalena under 
hösten också. 

9. HELDAG 26 april, Omvärldsdag med tema Vem är invånaren och vilka har ansvar för 
vad? 

Tisdag den 26 april äger 2022 års Omvärldsdag rum och temat är; Vem är invånaren och vilka har ansvar för 
vad? Vi kommer att hålla till i Skövde på Science Park, lokal Insikten. Precis som den årliga Budgetupptakten i 
oktober är även Omvärldsdagen till för styrelsen och beredningsgrupperna och förbundet bjuder på fika och 
lunch denna dag. 
 
En kalenderinbjudan har gått ut, programmet är under uppbyggnad och skickas ut en månad innan mötet, 
men som brukligt kommer vi att försöka att spana både lite inåt och utåt i vår omvärld och redan finns flera 
föredragshållare preliminärbokade. 

10. Finsam-konferens 5-6 april 
Konferensen genomförs som en form av lunch till lunchkonferens och den blir helt digital. Om någon är 
intresserad av att delta kan ni anmäla det till Amanda så gör vi en samlad anmälan för alla. 
Samordningsförbundet står för anmälningsavgiften som är 1 800 kronor/person.  
 
Länk till programmet: 
https://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/18071/Inbjudan%20m%20program%20Finsam%202022.pdf  
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11. Försäkring av deltagare, vad gäller? 
Flera kommuner har uttryckt osäkerhet kring när och hur deltagare är försäkrade när de deltar i extern praktik 
eller insats. Framför allt handlar det om vilken part som står för försäkringen. En del kommuner har trott att 
Försäkringskassan står för försäkringen för alla som de remitterar vilket inte alltid är fallet. 
 
Alla som skrivs in på AME är försäkrade via kommunen. Har de rehabersättning via FK är de försäkrade där. 
Kommunerna kanske är okunniga i vad de har för avtal. Ekonomichef i kommunen kan ha koll på dessa avtal. 

12. Projekt och insatser 
Vid årsskiftet avslutades flera insatser och andra har startats upp efter nyår. Processtödjare berättade kort om 
resultaten för de avslutade insatserna, som helt eller i stor utsträckning pågått under pandemin, vilket 
påverkat framförallt samverkansprojekten. Individprojekten har i stor utsträckning kunnat pågå med 
anpassningar. Ca 30 % har gått till arbete/studier/arbetssökande och 50 % till fortsatt rehab. I slutrapporterna 
beskrivs att deltagarna fått bättre hälsa. Många beskriver att de kommer implementera arbetssättet, antingen 
delvis eller i sin helhet. 
 
Hur tar vi till vara på resultaten? Kan man ha en intern spridningskonferens, där man sammanställer och delger 
lärdomar inför nya insatser? 

13. Nästa möte 
Även i maj månad kommer det bli två möten istället för tre, och även denna gång kommer torsdagens möte 
ställas in. Ni är välkomna att välja fritt vilket möte ni vill delta på, meddela Amanda vilken dag ni vill delta så 
lägger hon till er i kalenderbokningen för den dagen. Ni som redan har fått kalenderbokning för det tillfälle ni 
vill delta behöver inte höra av er. 
 
Mötet på torsdagen 5/5 ställs alltså in och ni kan välja mellan följande; 

o Tisdag 3 maj kl 9:00–12:00 
o Onsdag 4 maj kl 9:00–12:00 


