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Internkonferens februari 

2022 

Den 17 februari genomfördes årets första 

internkonferens. Styrelsen, berednings-

gruppen och Rebus medarbetare deltog. 

Temat för dagen var "Omvärldsspaning 

och ambitionsarbete". Under förmiddagen, 

då enbart beredningsgruppen och Rebus 

medarbetare deltog, fick vi lyssna på 

Helene Ohlsson, förbundschef i 

samordningsförbundet BÅDESÅ, Sanna 

Bertilsson, AME-chef i Säffle samt 

Camilla Holmberg, projektsamordnare, 

Stegen Kristinehamn. De berättade om hur 

de organiserar sina insatser, hur samverkan 

mellan parterna organiseras och hur 

förbundschefen stödjer arbetet i insatserna. 

Med oss från förmiddagen tog vi med oss 

några frågor som vi vill arbeta vidare med: 

 Hur får vi till samordning och 

samverkan runt individer i behov 

av samordnad rehabilitering inom 

vårt område? 

 Hur kan vi arbeta med att mäta 

stegförflyttning? 

 Hur kan vi förtydliga strukturen för 

samverkan runt våra målgrupper.  

 Hur ska vi hantera kön till insatsen 

Rebus – ska vi utöka insatsens 

resurser? I så fall hur? 

På eftermiddagen, då styrelsen anslöt till 

mötet, fick vi lyssna på Charlotte 

Axelsson, Leda20. Hon gav oss grunderna 

för FINSAM-lagstiftningen utifrån 

förbundens uppdrag att hantera de ibland 

motstridiga regler och rutiner som finns i 

våra respektive organisationer och som 

påverkar våra möjligheter till samordning. 

Hon gav oss redskap runt konflikthantering 

och hjälpte oss igång med vårt arbeta med 

att finna en gemensam ambitionsnivå för 

förbundets arbete.  

 

Här är referat från dagen:  

Denna eftermiddag har verkligen gett mig 

insikter i vad vi som styrelse behöver jobba 

vidare med - tillit och kunskap. Tillit till 

varandra och kunskap om styrelsens 

uppdrag och genom det sätta rätt 

ambitionsnivå. Pernilla, styrelsen 

Jag tycker att det var en bra dag. 

Intressant att få lite inspel från andra 

samordningsförbund och även inse att vi 

gör bra saker redan själva. 

Alla diskussioner satte igång lite 

tankeverksamhet angående hur vi i 

beredningsgruppen ska jobba framåt. 

Spännande  Madelene, 

beredningsgruppen 
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Jag tyckte det var en inspirerande 

förmiddag dag som gav oss nya 

frågeställningar att jobba vidare med men 

också en dag som gjorde att vi kunde 

bekräfta vilket gott arbete vi redan gör 

idag. 

Eftermiddagen gav oss värdefulla tips i 

konflikthantering och gav oss tillfälle att 

reflektera över vårt egna förhållningssätt 

och agerande vid eventuella 

konfliktsituationer vilket var väldigt 

nyttigt. Mia, beredningsgruppen 

 

 
 


