
 

Sammanfattande minnesanteckningar från kunskapsdialog Supported Employment Coach 
Gävle 12 december.  
 
Närvarande: 
Åsa Larsson                        Försäkringskassan 
Rikard Engman                  Försäkringskassan 
Sanna Lundbergh              Arbetsförmedlingen 
Maria Andersson              Arbetsförmedlingen 
Ewa Berger  Gävle kommun EDV 
 
Vi gick igenom syfte med dagen och presenterade kort oss själva och den verksamhet vi 
representerade.  
Efter information om samordningsförbundet presenterade Mia Andersson insatsen SE coach 
Gävle och skillnaden på uppdraget och metod för SIUS och Supported Employment. 
 
Kunskapsdialogen utmynnade i följande resultat och slutsatser; 
 

• Målgruppen unga med aktivitetsersättning behöver lång tid i förberedande insats, 
detta är lika viktigt som målet om anpassad anställning. 

 

• Deltagare som varit aktuella en längre tid i kommunala insatser (EDV) är bättre 
rustade än den som inte varit. 

 

• Samverkan och dialog mellan kommunens insatser (EDV), Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan för målgruppen är viktig att upprätthålla kontinuerligt.  

 

• Önskvärt och viktigt är att kontakt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
är väl upparbetad då insatser och akuta beslut behöver handläggas snabbt.  

 

• Arbetsförmedlingen och Kommunens insatser har stora vinster att göra genom att 
delge varandra erfarenheter och kunskaper vad gäller både metod och upparbetade 
erfarenheter i sitt arbete med målgruppen.  

 

• SE coach Mia bokar in en träff med Eva på EDV för besök och dialog om insatsen och 
kunskapsdialog om målgruppen.  
 

• Viktigt att i samverkan utveckla dialog och stöd till arbetsgivare om målgruppens 
behov, om vilka stödformer som finns samt handlednings stöd för arbetsgivare. Detta 
stöd bör initialt bygga på redan upparbetade företagskontakter och mottagare av 
målgruppen i arbetsträning  
 

• Närvarande beslutade att följa upp dagens dialog med ett möte under våren 2019. 
Datum fastslogs inte men Samordningsförbundet åtog sig att i dialog med SE coach 
att bjuda in till nästkommande träff. En viktig aspekt var att avvakta tills att 
Försäkringskassan rekrytering av ny chef för området Aktivitetsersättning var på 
plats.  

 
Per Lundgren 
Verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund Gävleborg  - 2018-12-14 


