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Försäkringskassan/arbetsförmedlingen
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen var på besök för att svara på frågor om vilka regler som
gäller kring arvode i våra brukargrupper.
Carolin Gustafsson erbjuder sig att vara försäkringskassans kontaktperson för Gemensam
utvecklingsgrupp. Det kan också tänkas att någon chef ställer upp på ett möte.
Försäkringskassan gör alltid individuella bedömningar, så det är bäst att kontakta din egen
handläggare för specifika frågor. Generellt gäller:
•
•
•
•

Det blir problem att ta emot arvode om du har full sjukpenning (100 procent).
Med full sjukersättning eller fullt aktivitetsstöd går att jobba upp till 5 timmar i veckan.
Det är dock skillnad på sjukersättning som du har fått innan 1 juli 2008. Då var reglerna mer
generösa.
Det är inkomsten som räknas, inte formen/avtalet/anställningen.

•

Aktiviteter bör alltid stämmas av med din handläggare på försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.

Skåneveckan
Socialförvaltningen planerar att arrangera en halvdag tillsammans med arbetsmiljökonsulten Malin
Jensen, med fokus på psykisk ohälsa i arbetslivet. Förmodligen på Dunkers eftermiddagen den 11
oktober. En av programpunkterna blir då att vi pratar om vårt gemensamma utvecklingsarbete, med
fokus på hur våra projekt/arbetsgrupper leder till sysselsättning – som en friskfaktor och väg in på
arbetsmarknaden.
Vi avvaktar också Region Skånes planering och är fortsatt öppna för fler arrangemang.
Synpunkter:
-

Täcker det här in vår ambition att nå ut brett till allmänheten?
Viktigt att nå ut till fler. Skolor är extra viktigt.
Förankra skolkampanjer på politisk och chefsnivå.
Tipsrunda, för att locka skolungdomar?

Fritidsbank
Vi var några stycken på NSR-dagen och lyssnade på David Mathiasson från Fritidsbanken Värmland.
Vi kom fram till att vi delar mycket kring deras värdegrund. En möjlighet är att gå med i deras
nätverk. Det kostar en engångssumma på 5 000 kronor, men då ingår skylt, tröjor, vepor, webbsida
och andra profilprodukter.
David Bergström har skrivit en projektbeskrivning med tre viktiga mål:
•
•
•

Bättre hälsa och social inkludering
Ett hållbart användande av fritidsutrustning
Möjligheter till sysselsättning

Nästa steg blir att få alla intresserade parter att ställa sig bakom målen och att avgöra vem/vilka som
ska äga projektet och finansiera en projektledare till hösten.

Övrigt
•
•
•

Vorta Drom kartlägger hur många av medlemmarna som har försörjningsstöd, för att se hur
de kan hitta vägar att komma in i sysselsättning.
Leif har varit på socialnämnden och presenterat vårt utvecklingsarbete. De är mycket positiva
till detta.
Arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt sin medborgarprocess och ska nu ta upp
förslagen till beslut.

