Minnesanteckningar Förbundschefsmöte 24 augusti 2021
Anna är ordförande och Annika sekreterare.

Incheckning
Fokus hösten 2021, vad som är på gång hos respektive samordningsförbund.:
VärNa
Vägval. Idag har de sina insatser inom förbundet. Utmaningar med personal, svårt med inlåning och
därför ingen koppling till ordinarie verksamheter, förbundet behandlas som en kompletterande
aktör, en stor omsättning i styrelsen. Det blir därför rundgång, svårt med förankring om förbundets
uppdrag. Fortsätta som nu eller bli en finansierande part är frågan? BIP-utbildning.
HBS
Testa våga prova nya saker utifrån styrelsens önskan. Tjänstedesign-utbildning tillsammans med
Södertälje. AF:s koppling till FINSAM, behövs en lokal överenskommelse för att få deltagare till våra
insatser. Stöd till unga-ESF-studien ska bli klar. Dialogmöten kring sjukskrivningsprocessen,
kunskapsutbyte med fokus på sjukskrivningsprocessen. Kompetensutveckling.
SUVS
Näringslivsstrategi utifrån att våra målgrupper hamnar ännu längre från arbetsmarknaden, det har
blivit en mer omfattande strategi – kallas idag för strategin för en hållbar etablering för studier och
arbete. Kartläggning om läget på arbetsmarknaden, AF har tagit fram rapporter lokalt. De har tagit
hjälp av näringslivssamordnare i Rätt stöd för mig! om utvärdering av arbetsträning på ASF.
Demokratiåtagandet, har konkretiserat det: deltagarinflytande, jämställdhet och frågor om våld.
Jobbar med implementering – vad händer med Hoppet och MIA Vidare – implementering av dessa
insatser. Kommunerna är med på att delfinansiera.
Roslagen
Budget, VP och egna ekonomin. MIA Vidare-vad händer sen, rekryteringar utökning med
arbetskonsulent. BIP-utbildning. ASF – satsning för att hålla ihop nätverket för de ASF som finns. Flera
webbinarier i höst bl a om läkarintyg.
Södertälje
Rekrytering utvecklingsledare, utredare/processtöd. Behovsanalys ska göras. Utbildning
tjänstedesign tillsammans med HBS. Utvärdering ska göras av en doktorand som ska följa det
myndighetsgemensamma teamet under ett år.
Östra södertörn
Implementering efter MIA Vidare och SamMa-projektet, fortsätta driva ESF-projekt, måste inte driva
själva men delta. Fortsätta pågående arbete och slutföra, dra lärdom av projekten och göra klart ESFförstudierna till 30/9. Fokus unga vuxna. Mer strategiskt arbete, förankra förbundet hos alla parter.
Dialogmöten med AF för att få info om vad som är på gång inom AF, jobba för en lokal
överenskommelse? Inkludering, delaktighet och tillgänglighet – hur våra deltagare kan bli mer
delaktiga i det vi gör. Miljöarbete, hållbarhet – vad kan förbundet bidra med?
Stockholm
implementering arbetsträning, CM fr MIA. Utveckla AP. BIP, IPS samsjukliga
Sundbyberg
FC avvecklar sig själv, ev en ny FC 1/12, oklart. Svårt med överföring av kunskap, mycket som inte är
nedskrivet utan följer med FC/Catarina. Samwin – förstudien, en modell hur företagen kan vara med i

planeringen för återgång eller få ett arbete. Upplands-Bro ev bli en ny medlem, ev fr o m 1/1-2022.
En månad fri från våld i nov, planering. Möte i Västerås i dec? Ny representant fr Regionen i det
myndighetsgemensamma teamet, vilket har tagit tre år att lösa.

Utvärdering och uppföljning
Elin och Kipa informerar om att de ska sammanställa en lista över de kontakter vi alla redan har för
utvärdering och uppföljning

Kommunikation


Kommunikationsinsatser riktat till parterna – nätverksträff Region Stockholm.
15 sept kl: 16-18 för Region-representanter som sitter i styrelsen.
Anna, Micaela och Elin är med på mötet för att kolla av vad Region-repr känner till om
samordningsförbund, varför vi finns till, vad vi gör kopplat till Regionens uppdrag. Alla FC uppmanas
skicka vidare till sina regionrepresentanter i styrelsen (inbjudan finns på mail fr 5 juli) Även Maria
Andersson och Lena Byttner är inbjudna.
 Vår gemensamma hemsida, frukostmöten i höst.
Meddela Sophia om höstens webbinarier, så läggs de in på vår gemensamma hemsida. Bra att
meddela äv preliminära datum så att webb inte genomförs på samma tider.
 Infomationsspridning på Facebook
I nästa vecka kommer det ut en social video om Samordningsförbund (SUVS, Sundbyberg och
Stockholms loggor på slutet). Kolla och sprid den gärna. En del av kampanjen Psykisk hälsa fr 8/6.
 Vem ersätter Catarina i gruppen kommunikation?
Annika ersätter C. Sophia och Anna är med i gruppen.
 Ny regional Finsam-konferens?
Vi avvaktar med den och återkommer till datum och innehåll inför 2022.

Inkludering
 Jämställd etablering
Påminnelse om webbinariet imorgon 25/8. En studie om att öka utrikesfödda kvinnors möjlighet på
arbetsmarknaden, fokus på jämställdhetsintegrering.
 En månad fri från våld Samarrangemang, inbjudan, vilka vill vara med?
Månaden arrangeras av Samordningsförbundet Sundbyberg, de nordvästra kommunerna arrangerar
en vecka med bl a Wånsa och Peter Rung. Roslagen håller i ett tillfälle om fråga om våld, äv
Demokratidagen/em 9/11.
Catarina info om utvärdering från förra året, bl a föreläsningen med Nina Rung var uppskattad och
den praktiska infon om vart man vänder sig som våldsutsatt för stöd och hjälp. Förslag är att vi alla
kan delta på olika sätt, t ex vara med och finansiera en föreläsare, eller ordna webbinarier,
frukostmöten på temat i nov– sprid info via hemsidan. Alla är intresserade av att samfinansiera
föreläsare. Catarina mailar ut info.

Kommande gemensamma arbeten
Vad ser vi hittills i våra förstudier, hur jobbar vi vidare? Vad kan göras gemensamt?
ÖS kommer under hösten konkretisera förslag utifrån förstudierna, vid årsskiftet. Göra något större,
regionalt tillsammans under 2022? Kompetensutveckling och större gemensamma projekt kring
deltagare?
Förslag fr VärNa:
kompetensutveckling bl a utifrån BIP och lösningsfokuserad samverkan (idé fr Västmanland).
Förslag fr Sundbyberg:
förlänga MIA, BIP-utveckling, förstudie – utveckla samverkan med AG.
Förslag fr SUVS: kompetensutveckling t ex förhållningssätt/tro på individen utifrån BIP,
myndighetsgemensamma team, CM, förlänga MIA Vidare regionalt och nationellt.
Förslag fr Roslagen:
Göra något regionalt kring arbetsförberedande rehabiliteringsinsatser och ASF, unga med
aktivitetsersättning.
Förslag att boka in ett möte för att landa i, fundera mer på och brainstorma kring gemensamma
framtida projekt utifrån både förstudier och tankar, AF:s roll. Framtidsspana tillsammans. Ett möte i
okt (Anna bjuder in). Möte fredag 22/10 kl: 12:30- 15.:00, Anna, Annika, Elin, Catarina planerar för
mötet. Annika skickar inbjudan i kalendrar.
 Fortsatt dialog om satsningar efter MIA Vidare. (Elin och Annika)
AF, FK och Regionen vill inte skapa ett nytt forum, utan delta på våra FC-möten för att diskutera
gemensamma frågor. Annika och Elin skickar ut info, sammanställningen fr MIA Vidare regionalt – vi
tar upp frågan igen på nästa FC-möte.
 GDPR – samtyckeshantering (Anna och Annika)
Arbete pågår med att se över våra samtyckesblanketter. Enl OSL – bryta sekretess för att dela info,
och enl GDPR personuppgiftsbehandling, datainsamling till ESF, SCB och Aventus. Anna och Annika
bla har möte med Abtin (tidigare DSO) 27/8. Rutinen skickas ut till alla för påseende under
september.
Förslag fr ÖS och Stockholm: att arrangera en utbildningsdag i GDPR för olika sociala företag.
Roslagen har ett webbinarium inbokat om GDPR för alla parter och ASF:er i slutet av okt, kolla på
gemensamma hemsidan. Förslag: att vi efter det planerar vi för en ev GDPR-utbildning för ASF.

Övriga frågor
 Info fr NNS styrelsemöte
Micaela informerar från NNS-styrelsemöte. Motionen om förslag till långsiktig finansiering, höjd
avgift till NNS. Info om att Ola Andersson på NNS slutar, i jan 2022?
Fortsätta diskussionen om NNS med våra ordförande.
 Medelstilldelningen
Regionen ska återkomma med info i slutet av aug.
 Demokratidagen 8/11 kl: 13-16
Louise Bringselius ska föreläsa på Demokratidagen. Program för em: demokratiquiz, föreläsning och
lite gruppfrågor.

Höstens gemensamma möten:


Förbundschefsmöte 28 september kl. 12-15.30 (inkl lunch – Östra Södertörn står för lunch
och lokal men Annika håller i ordförandeskapet och Kipa skriver)



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



Framtidsspaning, brainstorma om gemensamma projekt 22 okt kl: 12:30-15



Nätverk ordförande 25/10



Demokratihalvdag – 8/11 kl. 13-16



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

