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Minnesanteckningar 

1. Välkommen 
Närvarande: Kristian Lagerström, Annika Bengtzing, Cecilia Klämberg, Annika Sundin Gustafson, Eva Bremer, 
Jessica Bergman, Mattias Gustafsson, Monica Johansson, Anitta Into, Elisabeth Rahmberg 

Frånvarande: Ida Wiik, Heidi Hansen Steijer, Louise Ahlgren, Peter Löfholm, Kristina Mustajärvi 

2. Inledning 

3. Rapport från styrelsemötet 
Denna punkt togs inte upp på mötet utan vi hänvisar till protokollet som finns på vår hemsida. 

4. Hälsoskolor 
Styrelsen avslog ansökningarna där Tidaholms kommun respektive Bräcke diakoni var huvudpart på 
styrelsemötet i februari. Motiveringen var att målgruppen som insatserna riktar sig till är tveksam, insatserna 
bedömdes rikta sig till språksvaga/utrikesfödda och styrelsen uppfattar insatserna mer som integrationsinsatser, 
vilket inte ryms inom Samordningsförbundets uppdrag.  

Styrelsen vill däremot uppmuntra de medlemskommuner som har behov av hälsoskolor, i syfte att främja 
hälsoutvecklingen hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, att söka medel för detta via 
Samordningsförbundet. Styrelsen betonar dock att målgruppen måste stå väl i linje med 
Samordningsförbundets uppdrag så att det inte blir en integrationsinsats. Detta vill styrelsen ska kunna ske 
genom ett förenklat ansökningsförfarande, men kommunerna måste aktivt söka och det måste finnas en andra 
part. 

För att insatsen ska landa rätt är förslaget från kansliet att kommunövergripande ramar sätts för hälsoskolorna 
genom att syfte, mål, målgrupp och uppföljning preciseras. När detta är förtryckt i ansökningsblanketten får 
kommunerna, i samråd med sin andra part, göra en beskrivning av upplägget och hur hälsoskolan är tänkt att 
genomföras i aktuell kommun. Detta har styrelsen framfört ska vara en punktinsats som inte behöver 
implementeras. 
 
Beredningen fick sitta i grupper och diskutera framtaget förslag. De återgav sedan i helgrupp vad de hade 
diskuterat. 
 
Beredningen tycker förslaget är bra, de ser stora behov av hälsoskolor och uppskattar möjligheten till lokal 
anpassning av målgruppen för att möta varje kommuns behov. Grupper som omnämndes särskilt var unga 
med Aktivitetsersättning, utrikes födda och gruppen med ohälsa som saknar SGI. De ser gärna att alla oavsett 
ersättning ska få tillgång till insatsen, och även de som tillhör förbundets målgrupp men saknar offentlig 
ersättning. Beredningen ser även att man skulle kunna samarbeta med folkbildningsaktörer. 
 
Hjo är intresserade och processtödjare kommer kontakta dem efter mötet. 
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5. Behovsanalysen 
Fram till nu har arbetet med behovsanalysen mest handlat om att samla in statistik. För att kunna göra 
analysen behövs statistik i grunden. Vidare arbete följer nu med att analysera siffrorna och vad som finns 
bakom dessa samt sammanställa hur behovet tycks se ut i respektive kommun. Utöver den övergripande 
statistiken som hämtats från SCB och Kolada har också handläggare och rehabkoordinatorer fått frågor i syfte 
att ge en ytterligare dimension av behovet och komma närmre individen. Detta ska också sammanställas och 
vävas in i behovsanalysen.  
 
Beredningsgruppens synpunkter 

På mötet fick beredningsgruppen komma med synpunkter och inspel vad gäller detta första utkast som är 
viktigt för kansliet att föra vidare till styrelseberedningen. 
 

Beredningsgruppen tycker det vore bra att även jämföra med rike och region. De är även intresserade av att 
se aktivitetsersättning uppdelat på kommun.  
 
Även denna grupp påpekar att ibland minskar en ersättning, men en annan ökar, ofta finns det ett samband 
här. Det blir då viktigt att titta på helheten och hur det totala antalet helårsekvivalenter förändras. 

6. ESF-förstudien Sustainable progression 
Förstudiearbetet startade 1 april och ska avslutas senast den 31 augusti. Syftet är att det ska mynna ut i en 
slutrapport där vi får möjlighet att beskriva vad vi i denna undersökning/förstudie har kommit fram till som kan 
utveckla vårt arbete för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Slutrapporten är naturligtvis också tänkt att 
bli ett bra underlag för en kommande större ESF-ansökan. 
 
Det som kommer att ske den närmsta tiden är att flera av er kommer att kallas till arbetsgruppsmöte samt att 
vi kommer fortsätta läsa olika rapporter och börja skriva på slutrapporten. Utöver detta kommer vi ha 
åtminstone ett större teamsmöte och det första blir den 17 maj kl. 12. 
 
Som en del i arbetet med förstudien fick beredningsgruppen svara på en enkät med frågor kring behov och 
diskrimineringsgrunderna på mötet. 

7. Omvärldsdag 
Tankar om att arrangera en Omvärldsdag i ett litet större format har väckts, exempelvis att göra det som en 
Samordningsförbundets dag alternativt en Skaraborgs Arbetsmarknadsdag. Förbundschef frågade 
beredningen vad de tror om den idén? 

Beredningsgruppen hade inga förslag på förändringar av Omvärldsdagens upplägg. 

8. Cresco Creare 
På mötet visade vi den informationsfilm vi tagit fram inom projektet. Efter det visades en inspelning från 
gårdagens möte där biträdande förbundschef Pernilla från Sjuhärad deltog via teams och berättade om deras 
arbete med BIP som de implementerat i hela sin verksamhet, vad som gått bra och vilka utmaningar de stött 
på. 

Projektledare känner igen utmaningarna Pernilla nämner. 
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Implementeringsstöd till alla kommuner 

Under första kvartalet av 2022 har dialoger förts med chefer på arbetsmarknadsenheterna om hur metoden 
BIP och projektet Cresco Creare fungerar i just deras verksamhet. Dialog har förts om vilka delar som skulle 
vara möjliga att implementera och hur samverkan fungerar såväl internt som externt. Många kommuner har 
endast en samordnare och konstaterar att det är ganska få deltagare som får ta del av Cresco Creare utifrån 
det egentliga behovet. Några kommuner kommer därför involvera fler handläggare i metoden för att nå fler 
deltagare som då får möjligheten att bli mer förberedda på arbetslivsinriktade insatser på sikt. 

Flera chefer uppger att en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden nås via projektet. Dessa har behov 
av de indikatorer i BIP som handlar om vardag och hälsa. Basala insatser och skapande av rutiner på dagen 
behövs innan eller samtidigt som en regelbunden aktivitet kan påbörjas. Genom samordning av dessa 
insatser blir deltagarna mer rustade att klara av aktiviteter på arbetsmarknadsenheterna såsom olika grupper, 
olika förberedande aktiviteter, arbetsträning och praktik. 

Förstärkning och förlängning 

Möjlighet finns att inom Cresco Creare fortsätta under januari och februari med deltagare och alltså fortsatt 
finansierade tjänster. Detta är under projektets avslutsfas och ESF har godkänt detta. Det är även möjligt att 
utöka tjänstgöringsgraden i kommuner med stort behov inom projektets ramar. 

På mötet diskuterade beredningen hur ett eventuellt implementeringsstöd skulle kunna se ut. De är positiva 
till förslaget från gårdagens grupp om en förlängning som sträcker sig 2023 ut, det framkom även önskemål 
om att förlänga under 2024. 

Beredningen vill ha ett så smidigt förfarande som möjligt. Om det behövs en ansökan önskar de kansliets 
hjälp, och det framkom även önskemål om att skriva fram en gemensam ansökan. 

FK ser gärna liknande krav på att minst 30 % av deltagarna ska ha ersättning från FK även i en förlängning. 

9. MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, erbjuder Workshops 
Är det någon av er som haft/deltagit på en workshop med MUCF? Hur var det och kan det finnas ett intresse 
av att arrangera det i Samordningsförbundets regi? 

Ingen uttryckte att de varit med om någon workshop med MUCF och det fanns heller inget direkt intresse av 
att göra någon form av detta just nu. 

10. Lunch till lunch-konferens 
30-31 augusti planerar vi för en lunch till lunch-konferens med alla tre beredningsgrupper. Vi har bokat Lumber 
& Karle i Kvänum. Syftet med lunch till lunch-konferensen är att vi ska lära känna varandra lite mer samt hinna 
ta upp frågeställningar som vi bedömer behöver lite mer tid för diskussion samt att vi specifikt ska behandla 
frågan hur representationen till en framtida beredningsgrupp skulle kunna se ut. 

Självklart tar vi tacksamt emot inspel på vad ni tycker skulle vara värdefullt att lyfta denna dag. 

11. Inskrivning på AF i relation till förberedande insatser 
Denna punkt skjuts upp och kommer diskuteras på lunch till lunch-mötet. 
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12. Övrigt  

13. Nästa möte 
Lunch till lunch-konferens 30-31 augusti på Lumber & Karle i Kvänum 


