
 
2021-04-27 

 

www.samordningsforbundetskaraborg.se 

Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

Vad är beredningsgruppernas uppdrag? 
Skriv fria kommentarer, punkter och korta beskrivningar av gruppens samtal! Det är tillåtet att på ett 
konstruktivt sätt kommentera tidigare gruppers kommentarer. 
 
(Glöm inte att spara dokumentet och maila det vidare till rätt grupps gruppansvarige enligt schema!) 
 

Grupp 1 skriver med rött  I  Grupp 2 skriver med grönt  I  Grupp 3 skriver med blått 
 
- Samarbeta och lära av varandra för att hjälpa människor vidare 
- För att styrelsen ska kunna ta rätt beslut  måste ansökningar gås igenom och 
genomarbetat så att styrelsen får en god inblick 
- Beredningsgruppen måste ses till hela Skaraborgs behov 
- Är ett stöd till förbundschefen 
- Identifiera problem och målgrupper som vi behöver arbeta med 
- Samsyn mellan de olika kommunerna och myndigheterna  
- Breddad kompetens när vi lär av varandra 
- Lättare att stötta individer om vi har kunskap om varandras ansvarsområden 
- Beredningsgruppen ska sprida information och beslut ut i sina organisationer 
- Utöka samarbetet mellan huvudmännen ännu mer 
- Beredningsgruppens sammansättning? Bra att det finns många representanter för 
kompetensens skull men svårt att jobba med en mycket stor grupp? Vilken annan arena 
kan annars användas? Saknar representation från både försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten. Inte alla kommuner har dubbel representation i 
beredningsgrupperna. Tidigare var det representation från båda.  
 
- Verksamheterna lär av varandra, för sin egen organisations uppdrag, vad händer i ens 
egna organisation och vad kan bli ett samarbetsområde?  Det är då man kan se vilka 
grupper som hamnar mellan stolarna. Detta diskuteras på beredningsgruppen för att se om 
det kan vara ett möjligt projektområde.  
 
- Om samma målgrupp identifieras i de olika verksamheterna kan man konstatera att det är 
ett problemområde som man behöver arbeta kring.  
 
- De klienter som P.O. träffar medför ett brukarperspektiv till beredningsgruppen.  
 
- Möjlighet att komma in med ett lokalt fokus. Beredningsgruppen representerar sin egen 
organisation och geografiska område för att utreda behov av insatser.  



 
2021-04-27 

 

www.samordningsforbundetskaraborg.se 

Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde 

- Ett uppdrag är att sprida SOFs agenda i organisationerna. Och det kan vara ett problem, 
särskilt i en stor organisation. Viktigt att initiera att SOF är med i olika forum inom 
organisationen. Både politiska och i grupper med tjänstemän.  
- Se olika utmaningar i olika kommuner och skapa projekt för att möta den utmaningen i 
flera kommuner.  Och skapa projekt för en annan målgrupp hos andra kommuner. Insats 
efter behov.  
- Viktigt att de som sitter i beredningsgruppen har mandat att fatta beslut för sin 
organisation.  
 
 
 


