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Minnesanteckningar 

1. Välkommen 

2. Inledning och presentationsrunda 

Närvarande 
Anitta Into, Annika Sundin Gustafson, Eva Bremer, Ida Wiik, Jessica Karlgren, Maria Johansson Berg, 
Peter Larsson, Elisabeth Rahmberg, Heidi Hansen, Håkan Olsson, Helen Svensson, Sara Kristiansson, 
Sofia Palcic, Carl Marvén, Jasmin Julardzija, Elin Süttenbach, Anna Arnerwik, Cecilia Klämberg, Eva 
Axelsson, Jessica Bergman, Johan Strömberg, Kristian Lagerström, Mattias Gustafsson, Thina Lindberg, 
Markus Svensson Björk, Fredrik Nordlund 

Frånvarande 
Mikael Fransson, Sofia Melin, Malin Ekström, Johnny Karlsson Edvinsson, Peter Löfholm, Linda Mogren, 
Cecilia Fredriksson, Helene Juntunen, Niklas Johansson, Sabine Hagman Nielsen, Monika Johansson, 
Marie Blåder, Mona Strand, Helena Johansson 

Incheckning 
Som incheckning fick alla svara på frågan ”Vad är det bästa med samordningsförbund?”. En 
sammanställning av svaren finns här nedan: 

o Att myndigheterna går samman. 
o Många parter går samman kring samma verksamhet. 
o Samverkan/nätverka. 
o Gemensamma projekt. 
o En gemensam träffpunkt. 
o Alla bra kontakter. 
o Alla projekt. 
o Knyta kontakter. 
o Så mycket samlad kunskap. 
o En möjliggörare. 
o Arbetet nära medborgarna. 
o Att få träffa alla. 
o Behandlar viktiga frågor. 
o Utveckling av gemensam kompetensutveckling. 
o 7TJUGO. 
o Samverkan med personer som man inte träffar annars. 
o Många aktörer som kan samverka. 
o Ger fler möjligheter. 
o Identifierar lösningar tillsammans. 
o Man kommer mer framåt tillsammans. 
o Styrkan när vi går ihop. 
o Inblick i varandras uppdrag. 
o En väg in till olika organisationer. 
o Organiserad samverkan. 



 
2021-03-16 

2/3 

 

www.samordningsforbundetskaraborg.se 

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

3. Rapport från styrelsemötet 
Christel rapporterar kort från styrelsemötet den 23 februari. Styrelsen har bland annat godkänt 
förbundets grafiska profil och reserverat ytterligare 1 miljon kronor för projektet Cresco Creare. 

4. Vår gemensamma spelplan 
Under era föregående möten arbetade alla tre beredningsgrupper med att börja forma 
beredningsgruppens spelplan. På mötet visade Veronica en sammanställd version som bifogas 
anteckningarna. 

I alla tre grupper framkom ett behov av att tydliggöra roller och ansvar, vad är beredningsgruppens 
ansvar och hur hänger de olika rollerna och grupperna i förbundet ihop. Detta kommer vi att arbeta 
vidare med på vårens heldag den 21 april, för att sedan konkretisera detta till ett styrdokument. 

5. Nuläge insatser – grupparbete 
På mötet fick de tre beredningsgrupperna, västra, östra och norra, arbeta i sina egna grupper med två 
uppgifter, syftet med uppgiften var att öka kännedomen om våra olika insatser i Skaraborg. Varje grupp 
arbetade med följande: 

a) Att sammanställa en redovisning till övriga kring några av era projekt/insatser, vad är metoden i 
projektet, framgångsfaktorer och vilka utmaningar behöver vi jobba vidare med. 

b) Gå igenom insatserna utifrån våra mål, vilka mål kan vi mäta i respektive projekt? Vilka mål är 
relevanta för projekten? Vilka idéer har ni för hur vi skulle kunna mäta fler mål? 

Varje grupp redovisade sedan vad de kommit fram till. Västra gruppen reflekterade kring målen 
rörande hälsa och upplevd arbetsförmåga som skulle gå att mäta på flera olika sätt och 
Samordningsförbundets formulering att mäta just upplevelsen diskuterades i gruppen. Östra gruppen 
lyfte funderingen kring ifall vi kan testa lyckade projekt på nya orter som har samma problem/behov 
vilket Veronica och Christel bejakade som en idé de också tänkt på. Norra gruppen lyfte att det kanske 
ibland kan vara okej att projekt inte har satt några konkreta mål i början av projektet utan låta detta 
växa fram när det klarnar vilken riktning ett projekt tar. Veronica summerar med att förtydliga att 
förbundets övergripande mål inte behöver vara varje enskilt projekts mål utan projektens specifika mål 
är de parter som bedriver projektet fria att själva sätta. 

Information om alla projekt finns på vår hemsida www.samordningsforbundetskaraborg.se.  

6. Cresco Creare 
Under pågående möte utbildar Ann-Sofie projektets samordnare i BIP-metoden, men Christel berättar 
om projektets nuläge. Lägesrapporter från projektledare Ann-Sofie Lövgren kommer skickas ut till er 
varje månad i syfte att hålla er uppdaterade med hur projektet arbetar med sina resultat och beskriva 
ifall några oväntade förändringar skett under månaden. Cresco Creare kommer också vara en 
återkommande punkt på beredningsgruppsmöten framöver. 

7. Nyhetsbrev 
Veronica berättar att i västra samordningsförbundet har senaste åren ett nyhetsbrev skickats ut med 
målgrupp handläggare/remittenter. Nyhetsbrevet går ut ungefär en gång per kvartal med info om 
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aktuella insatser, det kan både vara KUR-insatser och information om aktuella projekt med fokus på 
projekt som behöver deltagare.  

Beredningsgruppen får tycka till kring hur vi kan sprida nyhetsbrevet till handläggare i Östra och Norra 
området. Gruppen kommer fram till att senaste nyhetsbrevet skickas ut till beredningsgruppen, och de 
får sedan ansvar för att skicka vidare till sina medarbetare med ett personligt erbjudande till dem att 
prenumerera. 

8. Inspelad föreläsning Pelle Sandstrak 
Veronica informerar om att i ESF-projektet Kick Off som har haft flera inspirationsföreläsningar så finns 
en inspelad föreläsning av föreläsaren Pelle Sandstrak ”Mr Tourette”. Han föreläser på temat ”Vem är 
normal och måste vi må så bra?”. Föreläsningen fick mycket högt betyg av projektets deltagare och 
finns nu tillgänglig för samordningsförbundet att använda under hela våren 2021 enligt avtal med 
föreläsaren. 

Beredningsgruppen får tycka till kring vilka som kan ha intresse av att ta del av föreläsningen. Flera 
tycker det låter väldigt intressant och vi kommer fram till att Veronica skickar ett mail med information 
om föreläsningen till alla och de som är intresserade får svara på mailet och får därefter ut länk till 
föreläsningen. 

9. Övrigt 
Christel informerar om följande: 

o Det finns platser kvar på Elings ark och Måla för hälsan, mer information om projekten hittas på vår 
hemsida. 

o Förbundet har öppet hus 9 april, även information om detta finns på hemsidan. 
o Heldagen 21 april kommer bli helt digitalt. 
o SUS avslutas för alla projekt 31 mars, endast Cresco Creare ska använda SUS fr.o.m. 1 april, i stället 

kommer övriga insatser att få använda självskattningsenkäter. 
o Projekten bör boka in styrgruppsmöte i maj/juni, och bjuda in processtödjare till dessa, innan hon är 

på plats ska inbjudan gå till Christel. 

10. Nästa möte 
Gemensam heldag 21 april – digitalt 

Norra: 5 maj kl. 9:00–11:45 

Västra: 4 maj kl. 9:00–11:45 

Östra: 6 maj kl. 13:15–16:00 


