
Möte förbundschefer Stockholms län 
15 juni 2021 
 

Närvarande i rummet: Catarina, Annika, Elin, Kipa, Helena, Michaela, Sophia och Anna och på Teams: Karin. 

 

1. Reflektion från den regionala Finsam-konferensen 19 maj 

Spaningar efteråt – vad har vi hört och sett – utvärderingen av konferensen. Vill vi göra konferensen igen? 

Vi gick laget runt: 

Elin har kollat med Inger Landberg om synpunkter från Nationella Rådet och det blev mest av allt positiv återkoppling. 

Gustavs utsträckta hand är viktig och något att ta fasta på. Kul att göra och genomföra konferensen. Den fyller sin funktion. 

Bra att vi fokuserade på samordning och samverkan snarare än rehabilitering. Vi nådde inte riktigt ut till de målgrupper vi 

önskade, hur gör vi nästa gång? Panelen kanske inte riktigt fyllde sitt syfte? 

Micaela – har hört positivt om seminariet men har haft svårt att få grepp om hur det blev med dialogen i gruppworkshop. I 

den första blev det lite interaktion men i den andra är det svårt att veta.  

Helena – gruppsamtal om BIP gick jättebra, Helena har överlag positiva reflektioner från konferensen. 

Kipa – att få dit rätt personer var svårt och gick inte helt bra. De som deltog var dock mycket nöjda, tiden (maj) är ju en svår 

månad för deltagande i olika möten. FK:s representant var supernöjd och gav fina ord från konferensen. Bra seminarier men  

samtal och dialog i gruppworkshop var svår att få till. Ändå bra med en halvdag. Panelen -  tveksam om det funkar digitalt. 

Annika – bra med halvdag, bra upplägg, panelen var också bra. Det är svårt att göra alla nöjda. Förslag på hur man kan 

synliggöra vilka som deltar. Annika deltog i grupperna om BIP och tjänstedesign och de var jättebra. 

Riksdagsgruppsrepresentant var med. Bra att fortsätta att sprida. 

Catarina – superproffsigt genomfört, bra upplägg, absolut att vi ska göra det igen, panelen var bra och fångade viktiga saker. 

Inbjudningarna nästa gång (detta måste vi titta på). 

Sophia – bra genomfört med tanke på förutsättningarna. Hur kan vi göra det bättre nästa gång. Reflektion från en av 

deltagarna: Allting är så indelat/kategoriserat i välfärden…   

Karin – bra att vi bokade in oss i en studio, det ger annorlunda framtoning med belysning etc. Det är sjukt mycket att tänka 

på när man ska genomföra en digital konferens. Inriktningen för konferensen var lite bred och spridd – vi kanske behöver 

fundera mer på specifika frågeställningar om/när vi kör igen. Viktigt att tänka ytterligare några varv om man ska få dit de 

man verkligen vill ha på plats t ex de som sitter i utskotten. Det gäller att sticka ut och nischa in sig för att inte ha en ”allmän 

konferens”. Prepp och förberedelser inför nästa konferens. 

Sammantaget är vi överens om att göra en ny regional konferens, vi behöver fundera på vilka vi vill nå ut till och hur vi kan 

locka rätt publik.  

Hur tar vi tillvara på Gustav Hemmings utsträckta hand? 

Elin föreslår att kontakt tas för ett möte/dialog, Elin tar på sig att skissa på ett mail om detta. Micaela och Elin har ansvaret 

att kontakta Region Stockholm för kommunikation och föredragning. Karin trycker på om att det vore bra om vi identifierar 

några skarpa frågeställningar (köp/sälj/upphandlingar – på vilket sätt kan man få ingång till hälso- och sjukvården i 

samverkan). 

Övrigt under punkt 1: Nationella Finsam-konferensen kommer nästa år, datum har redan spikats 5-6 april i Halmstad (mail 

har gått ut om detta).  

 

 

 



 

2. Fokusområde - MIA  Vidare (Anna)  

Dialog om vi vill köra en gemensam ESF-satsning efter MIA Vidare. Det finns i så fall olika möjligheter till upplägg och 

genomförande, bra om vi börjar stämma av och kolla läget med våra styrelser. 

Idén om att bjuda in till en hearing har tagits upp igen och Anna har skickat en första förfrågan till socialförsäkringsministern 

om när i tid det skulle kunna funka. Vi får avvakta och se om intresse finns. Förfrågan har nu gått från Östra Södertörn som 

projektägare men det vore roligt om alla förbunden i Stockholms län längre fram står bakom en formell inbjudan. 

Annica har sökt Maria Andersson för Region Stockholms representation i MIAs regionala styrgrupp. Vi har inte fått 

kontakt/svar på mail. Elin och Micaela kollar med Region Stockholm om de kommer att delta i MIA:s regional styrgrupp. 

Arbetsförmedlingens representant har lovat att delta framöver.  

Arbetsgrupp om samtycken arbetar för att ta fram en rutinbeskrivning för vad som gäller kring användandet av samtycke 

enligt OSL (bör i första hand utföras av ordinarier verksamheter Af, FK, Kommun, vårdgivare). Vad gäller användande av  

personuppgifter i t ex uppföljningssystem, här ska vi i första hand säkerställa god, tillgänglig och heltäckande information 

som är en säkrare laglig grund än samtycke. Rutinen ska vara klar i börja av september, vi kommer att stämma av den med en 

jurist. 

3. Fokusområde – Kommunikation (Anna, Sophia, Catarina)  

Kommunikationsinsatser riktat till parterna, vi har gjort ett förslag till indelning: 

 Arbetsförmedlingen – Catarina och Kipa (kan erbjudas att samköra med FK pga viljeyttring) 

 Försäkringskassan – Sophia och Karin (kan erbjudas att samköra med Af pga viljeyttring) 

 SKR / StorSthlm – Anna och Annika  

 Region Sthlm – Elin och Michaela 

Helena Bajlo har tagit fram ett förslag till brev som vi kan använda när vi bjuder in oss för att göra kommunikationsinsatser.  

Elin har kontaktuppgifter till medarbetare hos StorSthlm, Sophia har också kontakt med David Norman – kontaktuppgifterna 

förmedlas till Anna och Annika. 

Om ovanstående kontakter inte är påbörjade ännu så tas de efter semestrarna. 

Vår gemensamma hemsida - Sophia lägger till indelningen av kommunikationsinsatser här.  Se vår låsta sida gällande 

fokusområden och bevakningsfrågor. Lösenord ” finsamsthlm2020”. Bra att allas seminarier ligger inlagda här  och flera har 

uttryckt att detta funkar bra. Sophia eller Elisabeth (hos HBS/Södertälje sköter uppdateringar). Funkar bra också för att sprida 

kunskapsseminarier/webbinarier så att fler deltar – Kipa har sett stor effekt av detta.  

Elin och Kipa har idéer om hur man kan använda sidan för frågor om uppföljning/utvärdering, se nedan.  

 

4. Fokusområde - Utvärdering/Uppföljning  

Se mail utskickat från Elin här finns förslag till aktivitetsplan.  

Kipa, Elin går igenom aktivitetsplanen, och de fokusområden som de har ringat in. Elin tipsar också alla att delta i nätverk om 

samverkansforskning – öppet att gå med i detta. Elin och Kipa deltar där för omvärldsbevakning.  

Vi diskuterar intresse av att ta emot praktikanter under höstterminen, se bilaga.  Intresse finns från kandidatprogrammet i 

pedagogik och folkhälsovetenskap, om hälsa och ohälsa. Vi diskuterar hur utrymmet ser ut att ta emot praktikanter till 

hösten. Ansvar att vara en aktiv handledare, beror på personens behov. Har vi behov av att aktivt söka 

praktikanter…inriktning på studenter, det beror på inriktning, intresse och kompetens. Relevanta områden skulle kunna vara 

– att kunna skriva uppsatser, vara en del av utvecklingsarbetet, att stärka arbetet med uppföljning och utvärdering.  

Att ta del av de kontakter vi har vad gäller uppföljning och utvärdering. En lista ska sammanställas. 

Besöka socionomdagarna och norra FOU-enheten till hösten, att fånga kontakter och finnas med i detta. Kipa kommer delta. 



Samhällsekonomiska analyser – återkommande fråga och vilja att få med detta perspektiv. För att ta nästa steg så föreslår 

Elin och Kipa att vi tar tid för ett gemensamt seminarium (mer om generella effekter). Det finns redan mycket 

samhällsekonomisk analys. Elin och Kipa fortsätter påbörjat arbete. 

Samla befintlig kunskap, våra gemensamma utvärderingsrapporter att lägga på vår gemensamma hemsida, de kan ligga 

tillgängligt. Viktigt att tänka på hur man döper (och sammanfattar) rapporten när man lägger in den. Det går också bra att 

lägga upp nya forskningsrapporter som man stöter på och som kan vara intressanta för oss 

Extern utvärdering – Elin och Kipa ska göra en kontaktlista  för olika externa utvärderare som vi eventuellt vill använda. 

Stöd i upphandling av externa utvärderare – Elin har ställt fråga till Region Sthlm eller NR om vi kan ta hjälp av dem vid 

upphandling av utvärdering. Elin och Kipa föreslår att vi använder del av förbundschefsmötena för att hålla oss uppdaterade 

om vilka utvärderingar som pågår och om vi kan göra klusteranalyser gemensamt.  

Referensgrupp för nytt uppföljningssystem (i stället för SUS) – någon som vill vara bollplank? 1,5 år är otroligt tight om tid 

enligt FK – utgångspunkten kommer vara befintligt system, den tekniska plattformen kommer inte fungera. Elin har ett eget 

nätverk där bland annat Karin Benzler är med. 

5. Fokusområde – Kommande gemensamma arbeten (Catarina, Karin)  

Intresse av att vara med i gemensamt kompetensutveckling projekt? Elin har idéer kring digital lärplattform/tjänstedesign. 

Vilka förbund är intresserade något gemensamt? Framförallt är fokus på att göra något större, strategiskt i kommande 

programperiod. Finns intresse så borde vi kunna  tänka mer långsiktigt. Förslag att ha en workshop om detta – behov och hur 

rigga…Att göra något i mindre skala och mer långsiktigt…Anna och Elin bildar en liten arbetsgrupp och planerar samt bjuder 

in till ett gemensamt möte.   

Möjligheter med finansiering av EU:s fonder och program – frågan utgår pga ovan diskussion. 

Vilka förbund planerar utbildning i BIP?  

Annika, Michaela, Kipa och Sophia har anmält att de vill gå BIP-utbildning och vill bli utbildare. Michaela berättar att hon varit 

i kontakt med NNS om detta och det har inte fungerat fullt ut ännu. Om man går utbildningen åtar man sig att utbilda åt NNS 

under en period. Halmstad är utbildare till att börja med. Dialog om att försöka få ihop en egen länsgemensam lösning i 

stället för att gå via Växthuset.  

Stockholm har inte fått svar eller information från NNS, trots upprepade försök.  

Progressionsverktyg – FIT – BIP. Elin ställer fråga om varför man just har valt BIP som progressionsverktyg? 

Kipa – BIP ger råg i ryggen om att parallella insatser gör skillnad, de professionellas förväntningar, samverkan etc. 

Värna använder BIP och frågebatteri i alla grupper. Har hållit på i några månader. Karin Persson Haas håller i detta. Gör 

enkäter vid flera tillfällen (studien bekräftar vikten av det som vi redan vet och kan hänvisa till evidens). Har inte varit tal om 

att gå någon utbildning utan Karin PH håller i det.  

Till nästa MIA-styrgrupp jämföra olika progressionsmätningsverktyg. Jättebra att ha något verktyg att hålla i. 

Annika – att gå utbildningen viktigt för att få grunderna, arbetsmarknadsförvaltningen är mycket intresserade. 

Aktivitetsplatsen använder FIT nu men på sikt ska progressionskortet användas. Sophia är intresserad av att delta, vill ha 

utbildning i oktober.  

Att ha BIP som kompetensutvecklingsprojekt (utlysning programområde, transnationellt) 

Hur går vi vidare? 

Annika fortsätter i dialog med Ola och NNS och håller gänget uppdaterade 

Idén om att göra en PO1 om BIP (att gå in med ansökan) kommer upp, man måste dock räkna med att det inte kommer ske 

några större utbildningsinsatser innan januari 2022. Annika och Sthlm håller i frågan (om kontakter med NNS och 

utbildningsinsatser i närtid) och uppdaterar nätverket i temat. Annika, Karin och Sophia stämmer av om eventuell PO1 och 

återkommer med mer information. 

  

 



6. Bevakningsfråga Inkludering (Catarina)  

Dialog med länsstyrelsen gällande uppdraget om våld. Använda MIA som plattform, hur följa upp och utvärdera. Hur bygga 

upp långsiktigt avtal med Länsstyrelsen – ett möte går av stapeln på torsdag 17 juni.  

En månad fri från våld. Catarina vill gärna bjuda in  WONSA Gemensamt seminarium. Om våldsutsatta och traumatiserade 

kvinnor och män. Anna och Catarina stämmer av om detta. Catarina har påbörjat planerna för ett gdiget program där bla 

Peter Rung och jämställdhetsministern bjuds in. Seminariemånaden blir i november. 

Lärseminarium nationella Af-projektet ”Jämställd Etablering” 25/8. Anna kommer med mer info via mail.  

Demokratiåtagande - demokratin firar 100 år i år (Annika mfl), se bilaga. Karins presidie har sagt nej. De som går med kan 

använda det brev som arbetsgruppen har tagit fram och vi kommer överens om att arrangera en gemensam demokratidag till 

hösten (för medarbetare in Finsam-finansierade insatser).  Annika och Micaela håller i arbetet med åtagandet. Idéer som kan 

lyftas in är bland annat Inkluderingsfika och HP-fika.  

Boka in nästa möte / höstens möte  

 Förbundschefsmöte 24 augusti kl. 9-12 (Anna ordf, Annika sekreterare) 

 Förbundschefsmöte 28 september kl. 12-15.30 (inkl lunch – Östra Södertörn står för lunch och lokal men Annika 

håller i ordförandeskapet och Kipa skriver) 

 Förbundschefsmöte 17 november kl. 9-12 (Kipa håller i ordförandeskapet, vem skriver?) 

 Demokratihalvdag – 8/11 kl. 13-16 

 Länspresidie 28 september kl. 16-17.30 (Östra Södertörn är värdar) 

 

Övrigt: 

Catarina ska sluta i Sundbyberg och börjar som förbundschef i Västerås den 1 oktober.  

STORT GRATTIS TILL CATARINA, VI KOMMER SAKNA DIG! 


