Minnesanteckningar Förbundschefsmöte 2020-11-10
Digitalt via teams
Närvarande: Kjell Sjundemark (ordf), Karin Gellin (sekr), Sophia Dahlgren, Elin Asplund, Kipa
Poikolainen, Catarina Örtengren, Anna Lexelius, Greta Henriksson, Annika Angerfelt
Efter en kort incheckning från var och en så prioriterades bland den gedigna dagordningen
1. Samverkanskartan, Catarina – insatskatalogen hade en information om hur man
arbetar med samverkanskartan. Ett sätt att illustrera effekter av hur förändringar hos
enskilda påverkar i samverkan med andra. Förslaget om att bjuda in Mathias från
Centrala Östergötland för att berätta om deras arbete. Kjell svarar för inbjudan
2. Våld i nära relationer, under november arbetar man under temat ”En månad fri från
våld” i Sundbyberg, motsvarande tema ”En vecka fri från våld” sker i Södertälje. Man
har haft ett seminarium med Nina Runge. Arbetet med NNS har lett till att man spelat
in en film tillsammans med Arbetsförmedlingen med kortare intervjuer där personer
med erfarenhet av våld i nära relationer berättar. Vidare så samarbetar men med
Länsstyrelsen vars uppdrag ”Kvinnofrid” också kan knytas till uppdragen inom
Sundbyberg och Södertälje. Det finns många som har uppdrag och är inblandade i
arbetet vilket gör att det kan vara en utmaning att ta ett större helhetsgrepp.
Samordningsförbunden är, till sin struktur, en viktig part i samordningsarbetet. Våld
som rotorsak är viktigt att uppmärksamma och är en viktig komponent till varför
människor kan utveckla ett allt större behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
En annan viktig fråga är hur man kan arbeta i ett så tidigt skede som möjligt för att
upptäcka problemen. Viktigt att hitta ändamålsenliga former för hur/när/var man
kan ställa frågorna om våld i nära relationer. Från vården har man uppfattat att man
ser svårigheter i att ställa frågorna kring våld eftersom man anser sig ha så kort tid
per patientbesök. På Gotland har man tagit fram en ”persona” för att illustrera
processen för en kvinna som utsatts för våld. Vidare så har man också gjort
motsvarande ”persona” för barnet till ovan nämnda kvinna. Bra sätt att tydliggöra
alla olika processer som sker i samband med sådana situationer. Frågan om hur
arbetet i MIA-Vidare kan agera i förhållande till ”Våld i nära relationer” – frågan tas
upp på nästkommande regionala styrgrupp.
3. Politisk och finansiell samordning, seminarium arrangerat av NNS. Kipa och Kjell
deltog och berättade om sina tankar. Kärnan i diskussionen tycks vara ”individ kontra
struktur”. Intressanta exempel gavs från bland annat Östergötland och Umeå. Flera
uttryckte vikten av att tvätta bort eventuella motsättningar mellan individinriktade
insatser och strukturella insatser, det ena är beroende av det andra. Kan ett fokus för
en gemensam spridningskonferens vara ”strukturpåverkan”?

4. Arbetsgivarkontakter och näringslivssamordnare, efter tidigare träff med
representanter från Stockholm stad samt Sundbyberg så tog Sophia kontakt och bjöd
in till ett samtal för att efterhöra intresse om samarbete inom länet. Flera förbund
har delat kontaktuppgifter men man är osäker på om något regionalt nätverk är
under bildandet. Annika kollar vidare och återkommer. SUVS arbetar med en
näringslivsstrategi på uppdrag av sin styrelse med målet att identifiera deras roll i
förhållande till andra aktörers arbete med näringslivskontakter.
5. Arbetsförmedlingen - stödja parallella insatser, det verkar ser olika ut i olika förbund
när det gäller förväntningar på vad förbunden kan stödja med? Hur ska förbunden
förhålla sig till kompletterande aktörer? Hur ska man agera då AF styr mot att flera
och fler ska anvisas till utbildningar? Flera uttrycker behov av att diskutera med AF
kring frågor som rör finsaminsatser, parallella insatser, försäkringsfrågor etc. Förslag
om att bjuda in relevant chef från AF och möjligen även dito från FK då dessa bägge
statliga medlemmar agerar mer och mer i samförstånd. Anna berättar att hon lyft
frågan med Andreas Falk (förbundsordförande i VärNa och styrelseledamot i Östra
Södertörn) – han håller med om att det är ett problem med olika bud och att han har
för avsikt att lyfta frågan i deras ledningsgrupp. Förbundscheferna är eniga om att
frågorna måste lyftas till berörda chefer för gemensamt samtal. Annika och Elin tar
ansvar för att sammanställa våra gemensamma utmaningar och bjuda in rätt
personer.
6. ESF-projekt – samverkan, Frågan bordläggs till nästa möte
7. Personuppgifter – GDPR – Sociala medier, Elin - hur hanterar dom olika förbunden
dessa frågor? Anna berättar att FK har dömts i en EU-dom angående hantering av
digitala möten via molntjänster vilket nu har lett till att FK inte deltar i sådana
arrangemang till dess att domen är genomgången. Integritetspolicy,
incidenthanteringsplan samt att information även kan hanteras i tredje land – viktiga
underlag för att hantera frågorna och Östra Södertörn har tagit stöd av jurist. En del
av arbetet kan man gärna dela till andra samordningsförbund. Kjell har också en
handlingsplan som man gärna delar. Personuppgifts- och integritetspolicys finns att
ta del av hos Stockholm stad och Östra Södertörn. Om någon har ett bra tips på en
nyhetsbrevstjänst som är Sverigebaserad och inte USAbaserad så får man gärna höra
av sig till Elin.
8. Kontaktpersoner kommunikation, finns det några personer som kan ingå i ett
samarbete kring länsgemensam kommunikation? Flera ser behov av förtydliganden
kring frågan och föreslår att vi återkommer vid kommande möten. Anna, Catarina
och Sophia utgör den gemensamma arbetsgruppen. Sophia arbetar med
framtagandet av en ny gemensam hemsida med namn; finsamstockholmslan.se
9. Regional konferens 2021, frågan bordläggs till kommande möte
10. Tips och goda råd vid digitala möten, Tips och råd efterfrågas och diskuteras vid
nästa möte
11. Utvärderingar, Elin har skickat ut en enkät med frågor ang utvärderingar och
uppföljningar – fint om alla svarar så snart som möjligt. Elin & Kipa tittar på
möjligheter att gemensamt nå ut till olika lärosäten och erbjuda möjligheter för
praktikanter och uppsatsskrivning.
12. Nästa möte, 16/12 kl.09.00 – 12.00 därefter 28/1 2021 kl.09.00 – 12.00. Kommande
mötestider för våren beslutas i december.

