Minnesanteckningar förbundschefsmöte 16 december 2020
Närvarande: Anna Lexelius (ordf), Annika Angerfelt (sekr), Sophia Dahlgren, Elin Asplund,
Kipa Poikolainen, Catarina Örtengren, Kjell Sjundemark, Karin Gellin.

Tid och plats: kl. 9-12 via Teams.
Agenda:
1. Incheckning - musikquiz
2. Föregående minnesanteckningar
Näringslivssamordnare – frågan om att bilda ett regionalt nätverk,
näringslivssamordnare Madeleine Wennberg kommer bjuda in representanter till
möten 2021.

3. Dagordningen godkänns
Fokus idag är vår gemensamma kommunikationsplan.

4. Övriga frågor
SKOOPI, bjudas in på möte? Våld i nära relation.

5. Vår gemensamma hemsida
Sophia går igenom den: ”FINSAM Finansiell samordning i Stockholms län”. Skicka
info om kommande webbinarier till Sophia med följande info: rubrik, tid, tema, vem
anordnar och anmälan. Sophia bevakar nyhetsbreven om hon får dem och om det är ok
med alla att det görs. Ok för alla, kvar att kolla med Karin VärNa.
Lösenord till den låsta delen: finsamsthlm2020. Kolla genom kontaktpersoner och om
något annat ska uppdateras, maila Sophia som uppdaterar hemsidan.

6. Informationsinsatser
Behov att öka informationen om FINSAM till parterna.
Presentera FINSAM Stockholm regionalt under våren 2021.
Arbeta i par för att minska sårbarheten om någon inte kan.
Maila önskemål om vilken part ni vill träffa till Anna eller Catarina.
Presentationsmaterial ska skapas, en gemensam powerpoint utifrån tidigare material och
aktuell NR-info med gemensamt budskap.
Catarina och Anna.

Kontaktpersoner för kommunikation hos parterna:
AF - Marie Linell-Persson
Regionen - Maria Andersson
FK – Susanne Moverare Snihs och Ann Sjöström
SKR – Roy Melkert
StorStockholm - Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör?
Bra om vi använder de vägar in som vi har. Maila tips på namn till Anna.
Vi kan lägga in dem på den låsta delen på gemensamma hemsidan.
Kolla av med våra styrelser om kommunikationen, hur sprider vi info och om vad,
presentationsmaterialet/pp, kontaktpersoner, begreppslista? mm – följa upp på
förbundschefsmöte 28 jan.
Vår gemensamma kommunikation och aktiviteter som vi kan och vill genomföra
tillsammans (några exempel som har diskuterats är en gemensam spridningskonferens,
kontaktpersoner för kommunikation.
Förslag på andra kommunikationsaktiviteter:
Vara med i en liknande kampanj Psykisk ohälsa som flera var med i.
Informationsinsatser till parterna om t ex medelstilldelningen. Läggs till på
aktivitetslistan.

7. Regional FINSAM-konferens
Våren 2021 eller hösten 2021? Ev FINSAM-konferens hösten 2021.
Att fundera på: digital konferens kräver kortare pass, halvdag, koppla ihop det med det
strategiska påverkansarbetet.
Förslag: en halvdag digitalt i slutet av maj, början av juni?
Arbetsgrupp: Elin, Anna, Karin.

8. Tips och råd vid digitala möten
NNS ska lägga ut tips.
Dagens digitala tips:
www.suntarbetsliv.se
plattformen Vidicue
LinkedIn där det finns förslag på föreläsare och utbildningar.
Använt mentimeter, jamboard, kahoot, pols etc för att underlätta interaktion på teams.
I Zoom funkar breakout rooms.
Skicka ut info innan mötet, instruktioner, fika och annat.
Kortare möten och webbinarier istället för en hel fm el em.
Ta hjälp av andra t ex Annica Falk i MIA, Michaela i Södertälje.
Boka mindre gruppmöten för att sen återgå till huvudmötet.

9. Kommande ESF/projekt
Dessa förstudier har beviljats:
HBS - Uppsökande arbetet och digital innovation .
Minska glappen för unga.
Sthlm – Parallella spår. Arbetsträning, grön rehabilitering, minska glappen från
FINSAM-insatser, arbetsgivarkontakter.
Sundbyberg – Undersöka vad som varit framgångsrikt för målgruppen av
rehabiliteringsinsatser. Hur företagens vilja och möjligheter, med rätt stöd, utifrån
kunskap och sammanhållning av samhällets resurser, kan leda till en tillgänglig och
inkluderande arbetsmarknad, där samhällets resurser nyttjas optimalt och allas
förmågor och behov tas tillvara samtidigt som arbetsgivare får möjlighet att ta sitt
sociala ansvar. Förstudien ska leda till en eller flera modeller eller arbetssätt som kan
vara aktuella att prövas i ett kommande ESF-projekt.
Östra södertörn – två förstudier har beviljats Spaning 2022
Ena spåret - vilka målgrupper är i behov av samordnat stöd? Tänka bredare och nytt.
Brukardelaktighet, vilka metoder som vi ska arbeta med, hur målgrupperna ser på
stödet och samverkan med civilsamhället och näringslivet.
Andra spåret - kompetensutvecklingsinsatser, för att kunna ge identifierade
målgrupper det stöd som de behöver, CM och SE och utifrån horisontella principerna.
Södertälje – med Companion. Kopplingen att gå från en arbetsträning vidare till en
arbetsgivare för anställning, med stöd och info.
Hur ser planerna ut, vad vill vi och kan vi göra tillsammans inför ESF nästa
programperiod? Ta upp frågan på kommande förbundchefsmöte i februari.

10. Övriga frågor
Vi har en gemensam planeringsdag 21 januari kl: 10-12, för att diskutera en
gemensam förenklad VP 2021? Vad vill vi uppnå och fokusera på? Våra
förbundschefsmöten, teman, syfte och förväntningar.
11. Uppföljning och utvärdering

Info om uppdateringar i SUS kring rapportverktyget, men många felaktigheter.
Elin och Kipa kontaktar olika universitet om det finns studenter som vill skriva
uppsatser och som önskar kontakt med olika förbund.

Intresse av student, Anna och Karin är intresserade, kontakta Elin. Kjell har tre
studenter på gång men kan bara ta emot en person.
Uppföljning och utvärdering – en fråga på förbundschefsmötet 28/1.
12. Övriga frågor
Våld i nära relation/VINR
Kjell och Catarina har träffat Länsstyrelsen med Anna och Annica i MIA Vidare, ett inbokat
möte 26/1 om VINR.

SKOOPI – bjudas in till förbundschefsmöte 21/1.

Tips på film:
Ola Florin, Arbetsmarknadedepartementet, om ”NNS och samordnings-förbundens
regeringsuppdrag mot våld”
https://www.youtube.com/watch?v=VvdROTCSl0I

Kommande möten:
Gemensam planeringsförmiddag 21 januari kl: 10-12
SKOOPI bjuds in.

Nästa förbundschefsmöte 29 jan kl: 9-12.
-frågor till AF 19/2, Annika och Elin
-uppföljning och utvärdering, Elin och Kipa
-ta upp frågan om kommunikation med resp styrelse, alla
-boka tider för kommande FC-möten under 2021

Dialogmöte med AF och FK 19 feb kl: 13-15:30,
inbjudan är skickad till alla från Melinda Forssell, FK.

