
 
Falkenbergs kommun 
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Region Halland 
Arbetsförmedlingen 
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Protokoll fo r styrelsedag i 
Samordningsfo rbundet i Halland 
210617(digitalt) 

 

Ordinarie ledamöter: Helene Andersson, Region Halland  
Lars Öhlund, Arbetsförmedlingen (ordf. under § 6) 
Linda Biltmark, Försäkringskassan 
Eva Borg, Kungsbacka kommun 
 

Ersättare:  Margit Bik, Region Halland 
Birgitta Årzén, Hylte kommun  
Anette Ryberg, Försäkringskassan 
Kerstin Rosell, Falkenbergs  kommun  
Christofer Lundholm, Halmstads kommun 
 

Frånvarande:   Eva Persson-Karlsson, Varbergs kommun  
Ove Bengtsson, Laholms kommun  

 
 
 
Övriga:   Samuel Grahn, förbundschef 

Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare 
Åse Andersson processtödjare/projektledare 

 
  
Datum:  2021-06-17 
Tid:  kl.13.00-16.00 
Plats: Digitalt 
 
 
 
 

§ 1  Sammanträdet öppnas 
 
 Helene Andersson öppnar dagens styrelsemöte.   
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§ 2 Val av justerare 

  

 Eva Borg utses till justerare. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställs.  

  
§ 4 Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll godkänns. 

§ 5 Tertial 1 2021 med reflektioner 
 

Ekonomi: 
Ligger efter första tertialen i nivå med budget. ESF medlen i Progress är pga 
eftersläpning i utbetalning svåra att överblicka. 
 
IST: 
Totalt har teamen jobbat med 268 individer, 118 nya deltagare under T1-2021. 61 
personer har avslutats. 
Vi ser att snitt-tiden i insatserna skiljer sig där Kungsbacka (544 dagar)  och 
Halmstad/Hylte (224 dagar) sticker ut. Kungsbacka jobbar ut fler i arbete/studier och 
fler remitteras tillbaka i Halmstad/Hylte. 
 
Ett försök att beskriva IST-teamen i siffror: 
 

IST 

Antal 
18-64 
år 

% av 
befolkning 

Personal-
budget 2021 

% av 
budget 

Inflöde 
deltagare 
2018-2021 
T1 

% av 
inflöde 
deltagare 

% Andel 
arb/stud/ 
arbsök -
20  

% 
Andel 
fortsatt 
rehab-
>AF/FK, 
AME 

                  

Falkenberg 25 300 13 1 440 000 13 54 8,7 37 28 

Halmstad/Hylte 65 500 35 3 140 000 29 218 35,2 20 57 

Kungsbacka 47 600 25,5 2 550 000 24 179 28,9 60 20 

Laholm 14 000 7,5 1 150 000 11 48 7,7 11 67 

Varberg 36 000 19 2 480 000 23 121 19,5 30 29 

  188 400 100 10 760 000 100 620 100     

Källa: SCB och 
SUS         

 
Vi ser förändringar segla upp som påverkar förbundets verksamhet: 

• Arbetsförmedlingens uppdrag förändras 
• Flera kommunala arbetsmarknadsenheter minskar sin omfattning 
• Förstärkt Samverkan FK/AF fungerar som tidigare 
• Psykiatrin ser ett ökat behov och remitterar fler till IST 
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• Allt fler individer remitteras till IST. Inflödet och belastningarna på teamen ser 
olika ut.  

• Halmstad/Hylte IST och Kungsbacka IST har haft en stor arbetsbelastning en 
tid. Unga vuxna ökar. 

• Liten budget och svårt att låna in personal som bemannar IST 
• Regional omfördelning av resurser? Utifrån deltagare, helårsekvivalenter, 

socioekonomi mm? 
• Risk-och konsekvensanalys ska tas fram av resp styrgrupp 

 
Funderingar från styrelsen: 
Bör reflektera över vilken roll förbundet ska spela och vilken roll ska vi spela över tid.   
Vad är anledningen till att styrgrupperna har tolkat styrelsens beslut olika (exempelvis 
med skillnad i snitt-tid i insats, överlämningar)? 
Angående Kungsbacka: Finansierar vi ordinarie verksamhets uppdrag då vi behåller 
ärendena för länge? 
Positivt om vi kan jobba med unga med aktivitetsersättning. Det är en grupp som ofta 
hamnar i en svår situation vid 30 år. 
 
Helene avvek och Lars övertog ordförandeklubban. 
 

  
§6 Rapport från förbundschef och verksamhetsutvecklare  
  

- IST/PROGRESS 

Handledare på ingång i lite olika omfattning. Alla på plats vecka 33. 

• V. 19 start med remisser till Progress  

• V. 22 Information om IST gruppverksamhet spridning via styrgrupp  

och ordinarie verksamhet 

• Första gruppen är full på alla orter. 

 

Sommarplanering: Start v 25  

• Digitala föreläsningar  

• Promenad 

• Individuella samtal 

• Hemuppgifter  

Tema: Egenmakt, träning, 10 goda vanor, stress 

 

 Planerade gruppstarter: 

2021 

V.35 30/8 –  V.50 17/12 

V.47 22/11 – V.13 1/4  

2022 

V.9   1/3 –   V.24 17/6 

V.20 17/5 – V.40 7/10  

V.37 13/9 – V.50 16/12 

 

Innehållet följer BIP-forskningens verksamma delar (Jobb/arbetsmarknad, kompetens, 

socialt och hälsa) 
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Grupprogrammet 3 halvdagar/vecka  

Totalt 12 veckor i grupp, därefter individuell prövningstid  

 

Det är hög belastning i IST och att samtidigt starta upp en gruppverksamhet kan vara 

tufft, men vi förstärker samtidigt med sex tjänster som vi över tid tror ska kunna lätta 

på trycket. 

 

Vissa team är så hårt belastade att det kan behövas temporära remisstopp för att 

hantera arbetsmiljön. 

 

Information om kompetenssatsning 2021-2022 med Vaektshuset 

 

Efter diskussioner i beredningsgruppen har vi svängt ifrån att genomföra Motiverande 

Intervju (MI) till att undersöka ett utbildningskoncept tillsammans med Vaeksthuset: 

 Stärka kompetensen i att involvera företag och arbetsplatser att ta emot 

praktikanter – öka fokus på jobb/arbetsmarknad 

 Stärka refleksiv praksis och kulturen på arbetsplatsen, där tron på deltagaren 

stärks och framträder tydligt i språkbruk, handlingar och kollegiala samtal.  

 Stärka kompetensen att samarbeta med deltagarna inom områden som ger 

helhet, mening och progression mot arbetsmarknaden.  

 Upplägg planeras med Vaeksthuset just nu 

 

Planering av verksamhetsplaneringskonferens 26-27 augusti 

 

Arbetsgruppen har haft två inledande möten 

 

• Två orienteringsmöten genomförda 

• Förbereda ett arbetsmaterial till konferensen och hur ska vi ta oss an de 

frågorna 

• Diskuterar utifrån två scenarion - en del mer här och nu kring styrning och 

ledning och en framtidsdel för långsiktigt strategiskt arbete. 

• Arbetsgruppen vill prioritera bort information från andra förbund – vill 

fokusera på vårt eget arbete 

• Moderator på konferensen: Ylva  Källman 

• Digital lunch-lunchkonferens med efterföljande styrelsemöte den 27 augusti 

kl.13.00 

• Uppföljande konferensdag, förslag på datum 15 oktober 

 

Semester 

 

• Kansliet stängt vecka 28-31 

 

 

Planering av Finsamkonferens 

 

• Arbetsgrupp med Nationella Rådet och kansliet inlett 

• Tid och plats: Tylösand 5-6 april 2022 
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• En del av de gamla programpunkterna kan användas 

• Nya inslag utifrån pandemin och förändringar hos parterna och i omvärlden 

 

Styrelsen ser gärna att vi hittar på en aktivitet för att presentera vår verksamhet 

kvällen innan konferensen. 

 

Helene återansluter och leder mötet vidare. 

 

Presentation av BIP-forskningen 

 

Förbundschef och verksamhetsutvecklare presenterar en fördjupning i BIP-

forskningen.  

Styrelsen är positiv till arbetet som lagts ned och att vi ska arbeta vidare. 

Finns lite konflikter mellan hur vi arbetar just nu och forskningen som får hanteras 

efter hand. 

  
§7 Uppdrag till förbundschef 
 

 Planera och finna former för den digitala VP-konferensen 

 Planera och finna former för fysisk uppföljning efter den digitala VP-
konferensen den 15 oktober, inkl avslutande styrelsemöte 

 Planera för en halvdags konferens den 4 april 2022, i samband med Nationella 
Finsamkonferensen. 

 
 
 
§8 Övriga frågor 
 
  
 

Nästa möte 27 augusti 13.00-16.00 
 
 
 
 Ordförande Helene Andersson avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 

Helene Andersson, ordförande §1-5, 7-8  Eva Borg, justerare 
 
 
 
 
 
Lars Öhlund, ordförande § 6 
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