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Minnesanteckningar förbundschefsmöte 28 januari 2021 
Närvarande: Annika Angerfelt (ordf), Elin Asplund (sekr.), Anna Lexelius, Sophia Dahlgren, 
Kipa Poikolainen, Catarina Örtengren, Kjell Sjundemark 
 
1. Mattias Bergström presenterar Samverkanskartan och välfärdsguiden 

Bilder finns via länk: 
https://www.figma.com/proto/Hzhf1YSI9ZRfdbc8au2y5K/Samordningsf%C3%B6rbundet
?node-id=36%3A0&viewport=198%2C1019%2C0.25&scaling=contain 

 
Arbetet beräknas klart i mars 2021. Mattias berättar kort om bakgrunden där beredningsgruppen 
efterfrågade underlag som visar på välfärdens olika delar. Utmaning i att pappersversioner snabbt 
blir inaktuella och befintliga digitala verktyg inte är anpassade för att visualisera den här typen av 
processkarta som är komplex med många aktörer. Utifrån detta har SF Centrala Östergötland tagit 
fram ett eget verktyg. 

Verktyget kan bl.a. ligga till grund för behovsanalyser, riskanalyser och gemensam 
konsekvensanalys tex vid nya uppdrag i regleringsbrev eller andra organisationsförändringar och 
hur de påverkar övriga delar av välfärden. Viktigt att fylla på med bra data och hålla den 
uppdaterad. Erfarenhet från insatskatalog ligger till grund för att kunna skapa förutsättningar för en 
uppdaterad databas. 
 
Kartan kan påvisa hur processer förhåller sig till varandra, vem som kopplar till vem, 
ansvarsområden och kontaktuppgifter. Verktyget visar på villkor för att kunna ta del av insats, 
vägar ut ur insats och vilka delar som en viss insats innehåller. 
 
Ska kunna göra simuleringar kring en särskild process/flöde. Visa på samverkansbehov, 
förbättringsmöjligheter, vinster av samordning. Löser vi problemet eller flyttar vi bara på 
problemet? I förbundet har man nu startat arbete med en analysgrupp som komplement till 
beredningsgruppen. 
 
Enkelt att lägga till aktör. Slutmål välfärdsguiden där det synliggörs hur insatser förhåller sig till 
varandra och koppla till ”min berättelse” som beskriver erfarenheter från deltagare samt erbjuder 
AI som guide. 
 
Hur kan vi bidra/ta del av verktyget? 
-Viktigt att förankra hos medlemmarna (Finns 
planer på att spela in en kort informationsfilm 
som vi kan sprida/visa upp) 
-Avsätta utvecklingsmedel för att snabba på 
processen 
-Lägga in information 
-Ta upp på regionalt presidiemöte 
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2. Uppföljning från mötet 21/1 avseende fördelning arbetsområden 
Vi beslutar att vi under 2021 riktar särskilt fokus på kommunikation, uppföljning/utvärdering, MIA 

samt ESF/extern finansiering.  

Strategisk samverkansutveckling inbegriper samtliga områden och är ett långsiktigt och pågående 

arbete som innefattar bl.a. struktur för gemensamma sammankomster och att bevaka nationella 

organ och omvärldsbevaka (NNS, Nationella rådet). 

Övriga mer specifika ansvarsområden innebär att kontaktperson bevakar detta område och kan 

kontaktas vid frågor kring just den frågan och att kort information kan ges vid förbundschefsmöte 

(insatskatalog, tjänstedesign, kollegial handledning, arbetsgivarfrågor, Upptäcka våld, inkludering 

och jämställdhet, gemensam hemsida, samarbete näringsliv, digitalisering) 

 

Utvecklingsområde/ 
verksamhetsområde 

Kontaktperson Aktivitet i fokus 2021 

Kommunikation Anna och Catarina Kommunikation reg. partners  
Uppföljning och 
Utvärdering 

Kipa och Elin Kontakt lärosäten. Följa utveckling SUS och 
indikatorer 

MIA arbetsgrupper Sophia 
Elin 

- myndighetsgemensamma team  
- struktur samverkan efter Mia vidare   

ESF (övriga projektmedel) Catarina och Karin Samordning förstudier? 

 

Övriga verksamhetsområden Kontaktperson 

Digitalisering Kipa och Greta 

Regional konferens Elin, Anna, Karin 

Gemensam hemsida Sophia 

Inkludering, jämställdhet, våld i nära relationer Catarina 

Näringsliv  

Insatskatalogen Elin 

Tjänstedesign Elin 

Kollegial handledning Kipa 

Arbetsgivarfrågor / Pacta Karin 

 

3. Frågor till Dialogmötet med AF och FK 19 feb  
Elin och Annika får i uppdrag att ta fram ett bearbetat förslag till underlag för dialog med AF och FK 
utifrån följande övergripande rubriker: 
 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representation och engagemang i de lokala 

samordningsförbunden och i samordnade insatser. 
 Vad vill Af (och FK) med sin närvaro / sitt bidrag i samordningsförbund kopplat till 

regleringsbrev? Hur tolkar myndigheterna uppdraget att bidra till att alla parter i samverkan 
tar ansvar för samordningsförbundens insatser.” 

 Fråga om medlemsrepresentant (för AF samma person som sitter som styrelseledamot och 
utsedd medlemsrepresentant). 

 Uppmärksamma på utmaningar kopplat till parallella och samtidiga insatser (koppla till BIP) 

 
4. Uppföljning och utvärdering (Elin och Kipa) 
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Elin och Kipa arbetar med att ta fram brev till lärosäten för att efterhöra möjligheter till 
olika samarbeten. Tas upp på nästa möte. 
 
5. Frågan om kommunikation, ta upp med resp styrelse  
Arbetsgruppen undersöker möjlighet att komma till Regionfullmäktige i samband med att 
de tar upp våra årsredovisningar och beslutar om ansvarsfrihet. Anna påminner om att 
förankra regionala kommunikationsaktiviteter i styrelserna.  
 
6. Tider för kommande FC-möten och gemensamma aktiviteter under 2021 

9/3 kl 13.30-16.00 Förbundschefsmöte (Elin ordf, Kipa sekr) 
Fokusområden: Regional konferens och uppföljning och utvärdering, avstämning mötet 
med AF och FK.  

22/4 kl 13.30-16.00 Förbundschefsmöte (Kipa ordf, Sophia sekr)  
Fokusområde: myndighetsgemensamma team och struktur för samverkan efter MIA, 
presidiemöte till hösten. 

19/5 kl 9-12 Regional konferens  

28/9 kl 16-18 Länsgemensamt presidiemöte (Sammankallande Anna)  

 

7. Övriga frågor 
Kjell informerar om att man i SF Södertälje har infört en rutin att fråga om våld i alla finansierade 
insatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


