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Förbundschefsmöte 9 mars 2021 kl 13.30-16.00  
 

Minnesanteckningar  
 
Närvarande:  Kjell. Elin, Sophia, Annika, Catarina, Karin, Kipa, 
Anna anslöt kl. 14.22 
 
 
1.  Mötets öppnande 

Elin Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

och introducerade verktyget MIRO. 

Incheckning : vad är du stolt över när du ser tillbaka på 2020? 

 

2. Uppföljning från mötet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan  
(Annika och Elin) 
(bilaga powerpointmaterial och ett utkast till förtydligande skrivelse) 

- Vi fick med oss ett uppdrag från mötet: skicka förtydliganden kring frågan som rör parallella 

och samtida insatser. 

- Elin och Annika skrivit ett underlag som vi gick igenom 

- Diskussion om vad vi ska lyfta:  

Är de en del av samordningsförbundet eller inte?  

Vad vill våra statliga myndigheter? Varför ska vi samverka?  

Vart har det strukturella tagit vägen?  

Hur vill AF/FK arbeta i Samordningsförbunden?  

Vad ska vi göra nu? Bygga en gemensam strategi ? Jobba lokalt? Regionalt? Nationellt? 

 

Beslut: 

- Bilda en arbetsgrupp: Annika, Karin, Anna 

Arbetsgruppen tittar på underlaget och återkommer med ett förslag som sedan kan skickas 

till Ann Sjöström och Marie Linell Persson. 

 

 

3.  Uppföljning och utvärdering (Kipa och Elin) 
Presentation av resultat från enkät samt förslag brev lärosäten finns som bilagor 
Diskussion utifrån följande frågeställningar: 
 
-Kan ni ge exempel på utvärderingar/uppföljningar som ni genomfört själva? Får ni ut 
det ni vill av dem? 
- Anna: Karin hos oss arbetar bland annat med  uppföljning, indikatorer, fokusgruppintervjuer i 
insatser. Förbundet Deltar i utvecklingsarbete med sus och indikatorer, 
Samarbete med forskare i Samma-projektet (upphandling forskningsundantag), 
deltagarperspektiv viktig,  

- Värna, har anställt en resurs för uppföljning och utvärdering. 

- Catarina frågar: vilka förbund har egna resurser?  
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- Finns det fler externa utvärderare än de ni nämnt i enkäten? 
- Apel, Värna 
 
- Ska vi göra gemensamma uppföljningar/utvärderingar?  
Anna: intresserad av en gemensam resurs. Även analyserna är viktiga, inte bara uppföljning.  
Koppla in lärosäten? Vilka lärosäten? I C Östergötland har man  t.ex. en verksamhetsdoktorand. 
Vad kan vi göra gemensamt efter MIA Vidare?  
Karin: köpa resurser av varandra? 
Elin: Kan den utredningsresurs som Kristoffer utgör nyttjas gemensamt efter MIA Vidare?  
Kjell: intresserad av en gemensam resurs 
 
- Vill ni vara med och gemensamt kontakta lärosäten/högskolor?  
Catarina; Bygga upp en bank av kontakter 
Karin: undersök behov  
Elin: Vi arbetar vidare med att ta fram en arbetsbeskrivning för en gemensam resurs med 
uppdrag att stödja förbundens arbete med uppföljning och utvärdering. Kipa och Elin kan titta 
på ett sådant förslag.  
Anna: tillägg i brevet att vi har vissa kontakter hos lärosäten. 
 
Beslut:  
Att skicka ut brevet till lärosäten med tillägg i brevet att vi har vissa kontakter hos lärosäten 
redan. 
Elin och Kipa fortsätter arbeta och återkommer med nya input, frågor och förslag.  
Annika ber Masood att göra ett snyggt gemensamt brevhuvud med alla våra loggor.  

 
5. Regional konferens 19 maj (se bilaga) (Elin, Anna och Karin) 

Presentation av inbjudan och tänkt program. 
- Inspel på programmet och till vilka vi ska sprida inbjudan 
Stort ser det bra ut säger alla! 
- Förslag på ytterligare något ämne som ni ser skulle lyftas under ett seminarium 
BIP och samverkansutmaningar.  
Ngn från BIP till paneldiskussioner? 
Viktigt med framtid och visioner! 
 
Beslut: 
Att alla ska mejla till Elin särskilt viktiga personer som ska få inbjudan. 
Att upplägget får godkänt.  
Att inbjudan kan skickas ut v 11. Karin återkommer med färdig inbjudan. 
 

6. Kommunikationsinsatser till våra medlemmar på regional nivå (Anna och Catarina) 
Förslag att kontakta våra medlemmar nu i mars med sikte att komma ut med presentationer i 
maj-september. Helena Bajlo tar fram brev att använda för den första kontakten och sedan ett 
bildspel som vi kan använda. 
Ansvarsfördelning: 
Sophia & Karin = Försäkringskassan 
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Elin & Kjell/ersättare = Region Stockholm  
Catarina & Kipa = Arbetsförmedlingen 
Annika & Anna = SKR och ev STORSTHLM 
 
Beslut: 
Att Anna och Helena återkommer med material vecka 11. 

 
6. Tider för kommande FC-möten och gemensamma aktiviteter under 2021 

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)  
 
Beslut: 
Att ha ett FC-möte i början av juni utomhus. Förslag 15 juni. Sophia ordförande. Elin kollar 
med Sophia (som hann lämna mötet) 

 
7. Övriga frågor 

- Nätverk för ordföranden i samordningsförbund i länet, initiativ från ordförande i Östra 

Södertörn. Inbjudan kommer till ordföranden snart.  

-  Karin: Omställningsfond för Sobona medlemmar, möjlighet att ansöka om pengar för 

kompetensutvecklingsinsatser.  

 

 
Sekreterare 
Kipa Poikolainen 


