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Rapport från internkonferens 
den 14 – 15 mars 2023 

 
I mars genomfördes årets första 
internkonferens på Dömle Herrgård. Vårt 
uppdrag var att se, hur vi tillsammans kan 
utveckla den finansierade insatsen Rebus. 
Mötet kom också att behandla förbundets 
möjligheter att bidra för att stärka 
medlemmarnas insatser för målgrupperna 
– personer som är i behov av samordning 
för att nå eller närma sig egen försörjning. 
Den ansökan till Europeiska Socialfonden 
som samtliga förbund i Norra 
Mellansverige ska lämna in tillsammans, 
hoppas vi leda till ett projekt som kan 
komma att ge oss ökade möjligheter att 
utveckla samverkan mellan medlemmarna 
och förbunden. 
 
Individstöd på riktigt 
Projektmedarbetarna Yvonne och Tove 
presenterade rapporten för 2022 års 
verksamhet i Rebus. Rebus har gjort ett 
bra resultat 2022. En anledning till att 
projektet uppnår goda resultat är att: 

• varje enskild individ har planering 
utifrån just sitt behov 

• rätt aktiviteter och insatser sätts 
in i rätt tid 

• processen inte forceras för fort 
framåt.  

Avgörande är också att individens eget 
önskemål styr och att projekt-
medarbetarna finns med som stöd hela 
vägen. 
 

Vi konstaterade att Rebus deltagare har 
haft tur. Det är de som fått den hjälp som 
många, många fler i förbundets 
kommuner är i behov av. 
 

 
 
Hur kan vi arbeta inom våra ordinarie 
verksamheter för att möta behoven 
tidigare, frågade vi oss.  
 
Vision 2026 
För få en gemensam vision av vad 
förbundet ska uppnå med insatserna på 
både individ- och strukturnivå 
genomfördes en ”visionsverkstad”. Vi kom 
fram till att vi behöver jobba vidare med 
att undersöka hur förbundets insatser kan 
nå de som står allra längst från arbete 
genom till exempel social aktivitet, 
utvecklade insatser gentemot arbetsgivare 
och arbetsintegrerade sociala företag.  
 
Några deltagares syn på dagarna 
Jag bad några av deltagarna reflektera om 
dagarna:  

1. Vad innebär det för förbundet att 
samlas på det här sättet ett par 
gånger per år? 

Det är bra tillfällen till att få mer kunskap 
om varandras olika arbetsuppgifter och 
förutsättningar, och i stället för att tro, 
faktiskt få veta hur vi jobbar och vad som 
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är möjligt att gemensamt utveckla i vår 
samverkan. / Yvonne, Rebus 
 
Att få möjlighet att samlas på detta sätt; 
styrelse och beredningsgrupp tillsammans 
med projektmedarbetare är jättebra. 
Redan i inledningen slog vi an tillåtande 
ton där vi gav varandra utrymmet att 
både provtänka och snälltolka.  Det ger de 
bästa förutsättningarna både att lära 
känna varandra men också ge nya insikter 
och låta den viktiga kreativiteten flöda. 
/Stina, beredningsgruppen 
 

2. Fick du någon ny idé, insikt eller 
känsla som du tar med dig i ditt 
fortsatta arbete? 

En känsla av att vi alla vill samma sak i 
slutänden (trots att vi kommer in med 
olika perspektiv), d.v.s. att hjälpa individer 
att hamna på rätt plats med egen 
försörjning. /Yvonne, Rebus 
 
Ja verkligen. En sån insikt, eller aha-
upplevelse fick jag när projekt-
medarbetarna presenterade 
årsredovisningen för Rebus (det görs ett 
fantastiskt arbete i Rebus!) och hade tagit 
fram ”casegrupper”. Det blev väldigt 
tydligt då hur lång tid en individ kan stå 
utanför och hur lång väg tillbaka det då 
blir. Och utifrån det, insikten om hur 
viktigt det är att vi fortsätter utveckla 
samverkan så att individer snabbare 
fångas in och får det stöd de behöver. 
/Stina, beredningsgruppen 
 

 
 

Ansökan till Europeiska Socialfonden 
Den 3 april lämnas vår gemensamma 
ansökan. Under förutsättning att medel 
beviljas kommer projektet att ha fyra 
delar som ska hållas samman av ett antal 
processledare. Som stöd finns Värmlands 
Projektparaply, Karlstad kommun som 
projektägare.  

 
Nu hoppas vi på att vi beviljas medlen och 
att det ger oss möjligheter att:  

• utveckla vårt arbete för att fler i 
målgruppen ska nå arbete/studier 

• lära av varandra 

• sprida kunskap om 
samordningsförbunden hos våra 
medlemmar och  

• utveckla våra samverkans-
färdigheter 

 
Ann-Karin Bohl, förbundschef 


