
Förbundschefsmöte 17 november 2021  
 

Ordförande: Kipa   Sekreterare: Elin 

Plats: Sollentuna och Teams 

Närvarande i rummet: Annika A, Elin, Kipa, Sophia På Teams: Karin, Annica F, Anna, 

Micaela. 

Gäster: Susan Korsman och Johanna Thagemark från Rätt Stöd för Mig 

 

1. Mötets öppnande och incheckning 

 

2. Fastställa dagordning 

 

3. Uppföljning och utvärdering 

-Jämlikhetsdata /Johanna (se bifogade bilder) 

Anna inleder med att sammanfatta vad som gjorts kopplat till ESF-förstudier och 

lokalt arbete med jämlikhetsdata. Går att koppla till SKRs skrivelse där man belyser 

vikten av att undersöka om vi når ut till alla som har behov av samordnat stöd. 

 

Johanna berättar om det arbete som påbörjats i Rätt stöd för mig och genom bl.a. en 

arbetsgrupp där medarbetare från Stockholm, Östra Södertörn och HBS ingår. Susan 

Korsman fortsätter med att diskutera vad samordningsförbunden kan göra. 

Hur vi kan ställa frågor och vikten av att involvera personer från minoritetsgrupper i 

arbetet med att ta fram underlag för hur vi ska jobba. Johanna och Susan föreslår 

möjligheten att genomföra ett pilotprojekt för att arbeta med jämlikhetsdata. 

 

Input från förbundschefsgruppen: 

-Lägga till egna frågor på indikatorenkäter?  

-Elin tar med sig frågan till referensgrupp för nytt nationellt uppföljningssystem 

-Vad är samordningsförbundens roll i detta arbete? Inte valbart att arbeta med frågan 

om likabehandling och icke-diskriminering 

- Kompetensutveckling (Forum för Levande Historia) 

-Kontakta Mångkulturellt centrum 

-Inkluderingsfika och HP-fika 

-Våra insatser har generellt svårt att nå ut till alla på lika villkor 

-Se på möjlighet till större gemensamma projektsatsningar 

 

 

- Workshop /Elin o Kipa 

Elin gör en kort sammanfattning av nuläget med att anordna en workshop kring 

socioekonomisk utvärdering. Bl.a. har kontakt tagits med PayOff och 

Försäkringskassans analys- och prognosavdelning. Tidsplanen framflyttad. 

Återkommer till frågan efter nyår. 

 

- Gemensam resurs/Elin 

Elin sammanfattar områden som arbetats fram som möjliga för en gemensam 

uppföljnings-/utvärderingsresurs. Planeringen nu är en gemensam resurs från 2023. 

Samtliga förbundschefer är positiva till ett samarbete och Kipa och Elin får i uppdrag 

att arbeta vidare med ett förslag. Kipa och Elin kommer att ta kontakt med var och en i 

gruppen för att få ytterligare underlag. 

 



      4.   Kommunikation 

           - Möte med AF + FK 

Karin kommer att skicka inbjudan till Ann Sjöström och Marie Linell-Persson om en 

mötestid 24 eller 25 januari. 

Hemsidan 

Sophia påminner om uppdaterad länk till undersidan med kalendarium 

 

      5.   Gemensamma projekt mm 

Reflektioner o sammanfattningar från framtidsspaningen  och gemensam satsning inom 

ramen för ESF. Anna sammanfattar nuläget. De som vill gå vidare med samarbete. 

Karin informerar om att FK aviserat att de har tankar på att söka egna ESF-projekt.   

VärNa avvaktar gemensamma satsningar i väntan på antagen VP och budget. 

Södertälje, Sundbyberg, HBS och SUVS positiva till samarbete. 

Stockholm ser att det vore bra med framtida samarbete, gärna med fokus vidga normen 

Roslagen har styrelsebeslut på att jobba gemensamt med andra förbund.  

Arbetsgrupp: Annica, Micaela, Johanna T, Elin, Sophia. Anna sammankallande och 

återkommer med förslag på arbetsmöte i januari 2022. 

 

Input från förstudier  

Arbetsgruppen ovan jobbar vidare med resultat från förstudien. Sprid gärna framtagna 

förstudierapporter till alla förbundschefer. 

 

Almedalen /Greta 

2022 blir det en Almedalsvecka om än dock i komprimerad form under 5 dagar, vecka 

27, med inledning söndagen den 3 juli och avslutning torsdagen den 7 juli. Varken NNS 

eller NR har dock tagit initiativ till att samordna aktiviteter. Anna föreslår att göra en 

spridningsaktivitet inom ramen för MIA. Greta kan vara behjälplig i lokalbokning och 

programbokning. Programpunkter ska vara anmälda senast 1 april. 

Mötet ställer sig bakom förslaget att MIA gör en spridningsaktivitet på 

Almedalsveckan. Anna mailar övriga i regionala styrgruppen och tar med frågan till 

planeringskonferens med projektledningen. 

 

 Gemensam konferens i vår ? /Frågan bordläggs till nästa möte 

 

 Länspresidiemöte och ordförandenätverk  

Elin får i uppdrag att ta fram inbjudan till länspresidieträff och i direkt anslutning till 

denna en ordförandeträff. Vi tar sikte på mitten/slutet av februari med länspreside kl 16-

17.30 och därefter ordförandeträff 17.45-18.45 

 

 



      6.   Rapporter  

          - Rapport nationellt kunskapscentrum (VIS) –frågan bordläggs till nästa möte  

 

      7.  Övrigt 

Nästa möte bokas till 20/1 på eftermiddagen 

 

       8. Mötes avslutande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


