Förbundschefsmöte Stockholms län
22 april 2021
Närvarande: Kipa Poikolainen, Sophia Dahlgren, Elin Asplund, Catarina Örtengren, Annika
Angerfelt, Kjell Sjundemark, Anna Lexelius, Micaela Magnusson,
Frånvarande: Karin Gellin, Greta Henricsson
Ordförande: Kipa
Sekreterare: Catarina
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande + val av en ny sekreterare
Kipa hälsade alla välkomna! Catarina ersätter Sophia som sekreterare
2. Incheckning
Avtackning av Kjell bl a genom spel via Kahoot och presentöppning och välkommen
till Micaela som ny förbundschef i Södertälje.
3. Konferens 19:e maj – lägesrapport / Elin, Anna, Karin
Information om programmet visas på mötet.
Samtliga förbund skickar in siffror från ÅR till Anna innan webbinariet,
svara på Annas mail.
Fråga: Presentationen av samtliga samordningsförbund – det ska arbetsgruppen
fundera på. Förslag: Räcker med att det berättar att alla förbund är medarrangörer visas i loggorna.
Förslag: Filmen som vi tog fram 2019 om våra insatser, visa i pausen.
Kjell hade tankar om att även visa vårt regeringsuppdrag, Mäns våld mot kvinnor och
den film som förbundschefer deltagit i via AF.
Programmet: Visionsdiskussion/paneldebattens innehåll
Tema - översynen av Finsam, hur tänker man kring Finsam ett par år framåt, sin egen
organisations roll, behoven hos olika målgrupper, vilken roll kommer myndigheten
AF ha efter reformeringen - Samordningsförbundens roll kopplat till den.
Intresse finns från många utomstående, andra förbund etc om att få vara med på
konferensen – vi sagt att den är regional för Stockholm.
Vi kan inspirera andra att göra eget, tipsa nationella rådet om digitala alternativet osv.
Ett sug efter konferens finns.
Vi förbundschefer ska göra en egen anmälan. Vad gäller teknisk back-up så finns den i
våra organisationer.

Uppdrag:
Var och en av oss får uppdrag att sprida påminnelse av inbjudan inbjudan till politiker
som vi/våra förbund har kontakter med.
4. Uppföljning mötet med AF och FK / Annika, Karin och Anna
I dagsläget avvaktar vi med att bjuda in parterna, speciellt AF.
Vi genomför konferensen och sen bjuder in till ett nytt möte efter sommaren då vi tror
och hoppas att AFs organisation landat. Ev boka ett eget möte med Marie Lenell
Persson
Elin hänvisar till HBS webbinarium med AF under förra veckan, finns på HBS
hemsida.
5. Länsgemensamma presidiemötet 28:e september kl 16-18
förmodligen digitalt
Förslag till innehåll:
Uppföljning länskonferensen – hur medlemmarna ser på sin roll i samverkan?
Uppföljning av den regionala kommunikationsplanen och gemensamma hemsidan.
Inbjudan kommer. Respektive FC ansvarar för att informera sin ordförande och vice
om – ”Save the date”.
Nätverksträff utöver mötet 28 september.
Ordföranden och vice kommer att få en inbjudan 2 juni att träffas för att nätverka, för
kunskapsutbyte etc, förslag till att de använder detta möte till att sätta dagordning.
Inbjudan kommer från Ö Södertörns ordförande.
6. BIP
Inbjudan inkommen från NNS, hur tänker vi kring detta?
Laget runt bland FC. Stockholm kommer att göra en egen insats. Några tveksamma.
Några förbund är intresserade av utbildningen via NNS, att ev använda som
förhållningssätt och inte enbart som metod. Kontakt hålls mellan de förbund som är
intresserade.
7. Kommunikation / Kommunikationsgruppen
Stående punkt.
Bjuda in oss själva för information till parterna, vart befinner vi oss?
Skicka ut den inbjudan vi fått, maila och ligga på för att försöka komma in under
hösten och få informera. Vi håller i detta arbete och följer upp på varje fc-möte.
Håll vår gemensamma hemsida uppdaterad. Kom ihåg att skicka info till Sophia om
webbinarier etc.
8. Förstudie/kartläggning i samarbete med Samordningsförbundet Centrala
Östergötland /Anna
Ö Södertörn gör ”Spaning 2022” – vad tror parterna om målgrupper i framtiden, når vi
rätt målgrupper, brukarmedverkan, kompetensutveckling, övergripande

kompetensutvecklingsinsatser, verifierade metoder etc.
Centrala Östergötland jobbar med liknande kartläggning inför Innovation- och
kunskapscenter. Vi får gärna ta del av materialet och vill vi samarbeta så är vi
välkomna! Hör av er till Anna.
Hur kan vi sätta ihop materialen från våra förstudier? Anna håller i taktpinnen kring
detta och vi vill utveckla vidare.
Vi är intresserade av länsgemensamma insatser. Kan vi även göra det nationellt så
ännu bättre för större påverkan.
Klustermöte för alla som jobbar med förstudier imorgon. Vi som är på det mötet
informerar vidare till övriga i FC-nätverket om vad som händer.
9. Catarinas punkt om demokrati 100 år.
Information om demokratin 100 år, demokratidelegationen och demokratiåtagande att
Vi jobbar redan idag med demokratifrågor. Hur kan vi göra en gemensam deklaration.
Beslut om att arbetsgrupp skapas. Uppdrag att göra konkret uppslag att tas upp på
styrelsemötena om vad och på vilket sätt. Annika, Micaela, Sophia från HBS och
Catarina bildar arbetsgruppen.
10. Efter MIA Vidare.
Frågeställningar till styrgruppen - deltagarsamtycken
Myndighetsgemensamma teamen implementeringen är för tillfället stängd.
Regional styrgrupp/länsgemensam samverkan.
Adjungerade till förbundschefsmöten finns som ett förslag i dagsläget. Frågan är i
luften just nu och syftet inte klart ännu.
Viktigt att det är tydliga och förberedda frågor och bygger på befintligt
förbundschefsfora. Återkommer med frågan till styrgruppsmöte i maj.
Medskick till MIAs regionala styrgrupp – skicka till Anna senast imorgon innan lunch.
11. Nästa möte 15:e juni– var?
Tibble Kyrka vid fint väder, vid regn teamsmöte. Dagen innan meddelas vad som
gäller. Sophia ordnar mat, möte kl 11.30-15.
12. Övrigt
Bilaga psykisk hälsa
De som är intresserade av ämnet stannar kvar i mötet, övriga lämnar mötet och tackar
för sig. Stockholm, SUVS, Södertälje, HBS och Sundbyberg är intresserade av att
samarbeta. Tema ”Psykisk hälsa”.
Deltagarfokus. (Men även att coacher kan berätta om hur vi stoppar våldet etc)
Upplägget
Textskrivning:
Journalister gör telefonintervjuer, vi skriver inte artiklarna, vi behöver dock återkoppla
och ge feedback för att få det rätt. Förarbete är att ge tydliga signaler till journalisterna
om vad de ska skriva, deltagaren behöver förberedas etc och erfarenheten ger att
många behöver involveras i förberedelsearbetet.

Bilder:
Vi tillhandahålla bilderna och vi behöver fundera över vilket bildspråk vill vi
använda? Nationella rådet har köpt rättigheter till bilder. Kanske något vi kan använda
oss utav. Deltagarbilder tycker mötet att vi ska undvika mht till GDPR.
Beslut:
Kipa är kontaktperson mot företaget.
Förslag:
Berätta vad Samordningsförbunden är för något via faktaruta.
Krav:
Att all text från samordningsförbunden hänger samman i slutprodukten.
Tidpunkt:
Juni klart
Att göra snarast:
Förslag till Kipa om vad vi vill skriva om och vilka som kan bli intervjuade. Kipa tar
efter det fram en skiss och kallar till gemensamma arbetsmöten.
Vid pennan
//Catarina

