Minnesanteckningar Länspresidiemöte Stockholms läns
Samordningsförbund 26 november 2020
Närvarande

VärNa- Karin Gellin, Andreas Falk, Östra Södertörn - Anna
Lexell, Aida Asgari, Nicholas Nikander, HBS- Elin Asplund,
Stockholm - Annika Angerfelt, Karin Gabrielsson, SUVS- Kipa
Poikolainen, Maria Fält, Södertälje - Kjell Sjunnemark, RosMarie Jakobsson, A-M Larsson, Roslagen - Sophia Dahlgren,
Lotta Lindblad, Sundbyberg - Catarina Örtengren, Jan
Karlsson, Ola Hägg, Eva Karlsson Paulssen,

Plats

Digitalt möte arrangerat av Samordningsförbundet Värna

1.

Andreas Falk hälsar välkommen
Ordförande i Samordningsförbundet VärNa, Andreas Falk hälsade
välkommen till höstens länspresidiemöte för Stockholms läns
samordningsförbund. Andreas poängterade vikten av att vi träffas i
detta forum och kan diskutera relevanta och viktiga frågor tillsammans,
att vi drar detta arbete och gör gemensam sak.
Andreas lämnade över ordet till förbundschef i VärNa, Karin Gellin som
presenterade Samordningsförbundet Värna, deras nya organisation
”VärNas projektverksamhet” och hur arbetet enligt VärNa-modellen
pågår. Utifrån ett långsiktigt och strategiskt arbete med att identifiera
och bekräfta utmaningar i samverkan har man valt att arbeta med
individen utifrån denna modell.
Modellen ger möjlighet att mäta förutsättningar för samverkan, vem
man samverkar kring och lärande genom uppföljning och analys.
Se bifogat bildspel för mer information

2.

Budgetförutsättningarna
Förbundschef Elin Asplund från HBS beskrev den budgetprocess som
föregår tilldelningen till samordningsförbunden och hur denna process
påverkar förbunden vad gäller långsiktiga beslut samt övriga
konsekvenser den ger.
Sedan 2016 har storleken på statens tilldelning varit densamma. I
skrivandes stund har förbunden i Stockholm fått avisering om minskad
tilldelning för 2021 vilket medför betydande neddragningar av
verksamhet. 1-årsbudgetar gör det svårt med långsiktigheten
och likviditeten om man binder upp sig i ex ESF projekt som löper på
några år. Budgetbeskeden kommer också förbunden väldigt sent
tillhanda. Enligt lagstiftning skall budgetbeslut vara fattade innan 30
november året innan budgetåret. Vi vet ännu inte regionens beslut.
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Dialog och förutsägbarhet viktigt för att
kunna bedriva insatser som är rättssäkra, tillgängliga och långsiktiga.
Samverkan tar tid och en målgrupp som kräver långsiktighet för att nå
resultat.
A-M Larsson informerade om att inga besked går att få
från regionen ännu.
Mötet resonerade att förbundschefsnätverket tar fram vilka
konsekvenser som blir, vilken betydelse det gör för varje förbund.
Se bifogat bildspel för mer information.

3.

Krock i styrsignaler
Östra Södertörns förbundschef Anna Lexelius presenterade hur det kan
krocka mellan olika styrsignaler i vårt arbete med individer.
Förbunden har av ESF uppmanats att driva projekt och på så
sätt växla upp individarbete. Förbunden är en bra bas för samverkan,
bedriver bra utvecklingsarbete mellan parterna, och ger
samhällsekonomiskt vinster enligt ESF.
I projekt hanteras personuppgifter, bl a till SCB och ESF.
Finsamlagstiftningen säger att förbunden inte ska hantera
individärenden utan det är ingående parter som ansvarar för detta.
Dialog finns med riksdagsledamöter och andra förbund i Sverige som
också driver projekt. Frågan behöver lyftas då lagstiftningen inte riktigt
hängt med.
Mötet diskuterade och det vi återkommer till hela tiden är förbundens
arbete och förbunden är för okända. Att rätt personer behöver veta
vad vi gör för att sen undanröja hinder. Stockholm har under året
arbetat med dataskyddsombud för att få stöd i hur hantera lagenligt,
USB-minnen används som lösning idag och en konsekvens och
riskbedömning pågår utifrån GDPR, beräknas bli 40 sidor lång.
När rapporten är helt klar kan Stockholm dela med sig.
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) är medveten om
problemet och A-M tar frågan vidare inom NNS.
Sänd gärna till NNS, kreativa lösningar som finns för
sammanställning och spridning
Se bifogat bildspel för mer information.

4.

Innovationscenter
Centrala Östergötlands samordningsförbund ligger i framkant vad
gäller utveckling av samverkan och planerar starta ett innovations- och
kunskapscenter för välfärd i samverkan med nära band till lärosäten.
Forskningscenter ska vara kunskapsbärare som förmedlar kunskap om
resultat i/av samverkan. Forskningen ger tyngd till resultaten och
uppföljningarna som kan göra skillnad i arbetsmarknadspolitiken.
Ansökan om medel gjord till ESF, Vinnova, RISE, NNS etc.
Mötet diskuterade och även här såg man att kunskapen om
förbundens möjligheter och vad som görs är för dåligt. Kunskaper
behöver stärkas och då är ovan nämnda center mycket viktigt för att
kunna föra diskussioner och påverkan för Finsam och Finsams
målgrupper. NNS stöttar – tvärvetenskaplig forskning, spännande
och viktig för att stärka kunskap och tjänsteforskningen.
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5.

Information från NNS
•
•
•
•
•

•

NNS genomför årsmöte och medlemsmöte den 29 oktober.
Just nu pågår regeringsuppdraget ”tidig upptäckt av våld” som
två förbund i länet deltar i och som blivit omnämnda i SOU.
Ny kontaktperson på SKR – stötta att få SKR med på banan.
2 utbildningar som rullar, jämställdhetsutbildningen samt
arbetsmiljöutbildning
Styrelsen har beslutat om kontaktmannaskap för ökad
tillgänglighet och dialog in och ut mot förbunden.
Anne Marie Larsson är kontaktperson för Stockholms län.
Indikatorprojektet rullar på

6.

Våld i nära relationer
Information om arbetet med regeringsuppdraget via NNS ”tidig
upptäckt av våld” som Samordningsförbundet Sundbybergs stad och
Södertälje deltar i. Uppdraget har getts till Jämo vilka samarbetar med
Arbetsförmedlingen och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.
Målet är att identifiera och stödja personer som utsätts för-, har utsatts
för- och/eller bevittnat våld i nära relationer. Arbetet pågår i nio
regioner runt om i landet och länets enda skarpa pilotprojekt genomförs
via samordningsförbundet i Södertälje. Dito förbund i Sundbyberg
omfattas av så kallat grupp 2-projekt och får del av kompetenshöjande
insatser kring frågan och erfarenheter från pågående pilotprojekt.
Genom MIA-projektet så har samtliga länets samordningsförbund
kunnat medverka i samband med individuella samtal men
projektdeltagare under temat ”Våga fråga”. Man utgår från ett
framtaget frågeformulär med sju frågor om våld. Härigenom kommer
svaren från 1 900 personer att kunna komplettera bilden över
omfattningen av våld i nära relationer. Redan nu kan man se ett klart
samband mellan de personer som utsatts för/bevittnat våld i nära
relationer och behovet av samordnat stöd. Pilotprojektet i Södertälje
har pågått sedan 2019 och man ser att 20 av 30 tillfrågade personer
uppger att man hat utsatts för/bevittnat våld i nära relationer.

7.

Övriga frågor
Mötet diskuterade om kunskapsbrister om vilka vi är och vad vi gör.
Vad kan vi göra tillsammans? Hur hjälps vi åt för att bli mer kända?
Nätverket för förbundschefer har skapat en kommunkationsgrupp
som tagit fram förslag till regional strategi i en
kommunikationsplan. Aktivitetsplan på gång. Gruppen jobbar vidare.
Förbundschefsgruppen sänder hälsning!
Hjälp till att bjuda in oss förbundschefer till era arenor, ex på AF, FK,
Regionen, SKR, Socialstyrelsen etc…. att berätta om varför vi behövs!
Om varje person här namnger 2 personer var som kan vara våra
ambassadörer och lobbyister i sina organisationer. Som vi ska lobba
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med/för för att sprida vad vi gör. Tänk brett och i flera led.
Skicka namnen till Anna Lexelius så sammanställer
kommunikationsgruppen förslag till en plan och infoturné.
Varje styrelse tar upp förslaget till regional kommunikationsplan.
Viktigt att arbeta lokalt också, kan delvis vara andra frågor men
bjud även här in till era arenor. Forum för att göra arbetet mer känt
och påverkansmöjligheterna desto större.
Vid pennan

Catarina Örtengren
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