Minnesanteckningar nätverksträff ordförande Finsam 2 juni 2021
Närvarande:
Ajda Asgari (Östra Södertörn, Haninge, Nynäshamn och Tyresö), Viktoria Hjulström
(Södertälje), Ing-Marie Viklund (Huddinge Botkyrka Salem), Mathias Holmlund (Stockholm
stad), Maria Fälth (Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna), Jan Karlsson (Sundbyberg), AnneMarie Larsson (Södertälje), Morteza Pourdanandeh (Sundbyberg), Filip Wiljander (Värmdö,
Nacka), Eva Karlsson Paulssen (Huddinge Botkyrka Salem). Anna Lexelius (förbundschef Östra
Södertörn).
Frånvarande:
Claes-Göran Nilsson (Östra Södertörn) och Eva Strand (Roslagen).
1. Dialogen med NNS – Samordningsförbundet Östra Södertörn har tagit initiativ till en
dialog med ordförande och tjänsteperson. Vill ni lyfta detta och bidra med något?
Mötet diskuterade NNS årsmöte och hade i många delar en gemensam bild av att det hade
kunnat skötas bättre utifrån formalia och administration men också i innehåll gällande
bland annat frågor om ekonomi och revision. Frågan om valberedningens arbete lyftes
också och även avsaknaden av transparens för valberedningens arbete. Något förbund
lyfte att de inte kommer att ställa sig bakom en höjning av medlemsavgifter så länge som
ekonomin är i obalans och verksamheten inte tillräckligt tydlig presenterad.
Ajda informerade om att SF Östra Södertörn (ÖS) har tagit initiativ till en dialog med
NNS. Syftet är att hitta former för bättre dialog om förväntningar och former för
samverkan och utbyte. Nätverket för ordförande önskar återkoppling från ÖS dialog med
NNS.

2. Lärdomar från ett år med pandemi – psykisk ohälsa och stöd till målgruppen – vad
gör vi, vad har vi sett?
Ajda lyfte upp det kunskapsseminarium som ÖS höll under hösten 2020 (Konsekvenser
av corona – hur drabbas målgruppen?) och att detta följs upp med ytterligare ett
seminarium 4 juni – Covidrelaterad psykisk ohälsa.
Flera goda och intressanta exempel lyftes. Bland annat tog Maria Fälth från SUVS upp
Hoppet som är en verksamhet inom ramarna för ESF-projektet Rätt stöd för mig
(målgrupp 16-35 år). I och med pandemin har man arbetat med en digital plattform
Discord som varit stor hjälp i arbetet att möta målgrupperna och ge stöd. Maria berättar
också att Samordningsförbundet spelar en allt större roll som tydlig aktör i Upplands
Väsby. Mycket tack vare MIA Vidare och Hoppet.
Anne-Marie Larsson från Södertälje lyfter det viktiga arbetet inom ramarna för
regeringsuppdraget Stoppa våldet. Vikten av att ställa frågor om våld – många är utsatta
eller själva förövare och genom att lyfta frågan kan stöd ges. Anne-Marie hoppas att
frågebatteriet kan användas i alla möten i alla myndigheter framåt för att öka möjligheter
att komma ut i arbete och egen försörjning.
Ing-Marie Viklund från HBS berättar om att en hjälplinje för barn har startats upp för att
möta pandemins effekter hos barn. Kompis Sverige – digitala lösningar för kontakter med
barn. Reflektion kring att vi troligtvis kommer ha en stor psykisk ohälsa och vårdskuld
efter pandemin.
Mathias Holmlund (Stockholm) berättar om ett initiativ som Försäkringskassan och 25
andra myndigheter har tagit kring att hålla samtal om psykisk ohälsa. Dialog om vilka
aktiviteter som vi ska fokusera på och kan förbunden i så fall delta i detta arbete.
Viktoria Hjulström (Södertälje) informerar om att kommunen ännu inte har sett någon
stor ökning av anmälningar av våld i nära relationer. Det ekonomiska biståndet har inte
heller ökat i någon större omfattning hos socialförvaltningen. Prognosen är att detta
tydligare kommer att synas under hösten.

Janne Karlsson (Samsund) berättar att Arbetsförmedlingen ser i sina prognoser att
långtidsarbetslösheten biter sig fast och att en omställning skett där många nu är
arbetslösa under långa tider.

3. Vem tar stafettpinnen och vad är nästa steg? Vill vi ha ett sånt här nätverk fortsatt,
hur kändes det?
Mötet diskuterar frågan och är överens om att det är ett gott initiativ att ses i ett nätverk
för ordförande och vice ordförande i samordningsförbund i länet. Bra att hålla det enkelt
och att ses digitalt (de statliga aktörerna föredrar Skype framför Teams). Anne-Marie
lyfter att det är ett mycket bra forum för inspel till arbetet i NNS.
Maria Fälth tar på sig att bjuda in till nästa tillfälle i oktober.

