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Rapport från internkonferens den 20-21 
september 2022 

 

Det var ett underbart höstväder under 
våra två dagar på Dömle Herrgård. 
Temana för höstens internkonferens var 
att arbeta med uppdrag, roller och mål 
samt vad vi gör för att uppnå målen. På 
köpet lärde vi känna varandra och hade 
kul ihop.  
 
Varför behöver vi jobba med våra roller? 
Man kan tro att det är självklart vem som 
gör vad, hur och när i ett samordnings-
förbund. Men när vi hade spridit ut alla 
uppdrag som genomförs inom förbundets 
olika aktiviteter märkte vi att det inte var 
så lätt.  

 
Tre grupper fick dela upp uppdragen 
under förbundets olika roller: 
projektledare, projektägare, styrgrupp, 
beredningsgrupp, styrelse och 
förbundschef. Övningen gav oss en 
tankeställare och vi kom fram till att det är 
rätt svårt att komma in som ny i och förstå 

sin roll. Vi behöver en beskrivning av vad 
vi är, vad vi gör och vem som har ansvar 
för vad. Det är ett dokument som kommer 
att tas fram under hösten och som 
kommer att vara till nytta i framtiden.  
 
Gör vi rätt saker för att uppnå våra mål? 
I verksamhetsplanen finns en rad mål. 
Bland annat beskrivs målen för de 
finansierade insatserna. Förbundet har 
även tre övergripande målområden som 
bland annat rör långsiktighet i 
samverkansarbetet, uppdraget att 
utveckla metoder och arbetssätt utifrån 
faktabaserad analys samt implementering.  
 
Vi kom fram till att de aktiviteter som 
beskrivs i verksamhetsplanen, till största 
delen, är åtgärder som behövs för att 
uppnå målen. Vi fann också att vi behöver 
lägga mer tid på att jobba med ”kedjan” 
d.v.s. hur myndigheternas arbete runt den 
enskilde behov hålls samman. När det inte 
sker behöver vi titta närmare på vad som 
behöver göras.  
 

 
 
Ibland fastnar vi i frågor som vi inte kan 
göra något åt. Då behöver vi lämna det 
och se om det går att göra annat för att nå 
målet – förbättrad samverkan runt den 
enskilde. Vi behöver även ägna tid åt att 
lära om varandras respektive uppdrag. 
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Här är några referat från dagen:   
 
Jättebra dagar, det väcker mycket tankar 
och inspirerar. Att vi fortsätter utveckla 
och förbättra vårt gemensamma arbete, 
men jag ser framförallt vikten av att vi 
samverkar. För att stötta fler medborgare 
så de kan lyckas och nå egen försörjning. 
 
/Marika, beredningsgruppen 
 
Det var bra och lärorika dagar. Viktigt att 
styrelse, beredningsgrupp och 
projektmedarbetare får träffas för 
gemensamma diskussioner. 
 
/Tove, projektmedarbetare 
 
Som nytillsatt i styrelsen var de två 
dagarna, med diskussioner enormt 
intressanta och lärorika. Genom olika 
grupparbeten blev det tydligt för mig vad 
de olika professionerna inom förbundet 
har för uppgift och ansvar. Det gav mig en 
förståelse och bra grund att bygga vidare 
på i mitt uppdrag. 
 
/Marita, styrelsen 
 

 
 

Gemensam ansökan till Europeiska 
Socialfonden, Norra Mellansverige 
ESF planerar en utlysning riktad till 
samordningsförbunden i Värmland, 
Dalarna och Gävleborg våren 2023.  
Under hösten genomförs en förstudie för 
att samla underlag för en gemensam 
ansökan inom kompetensområdet.  
 
 
Det är viktigt att aktivitet i ett 
genomförande av projektet speglar de 
behov som varje förbund har.  
Vid internkonferensen presenterades 
därför fyra områden som föreslås ingå 
projektet som kommer att pågå under tre 
år, under förutsättning att medel beviljas.  
 

1. Utveckla individinriktade insatser  

2. Utveckla strukturell samverkan – 
skapa engagemang och samplanera 
möten och/eller aktörer  

3. Utveckla förbundets kompetens  

4. Arbeta aktivt med de horisontella 
principerna; jämställdhet, jämlikhet 
och icke-diskriminering 

Vi kom fram till att område två, att utveckla 
strukturell samverkan är det område som vi 
har störst behov av framöver. Men de övriga 
tre områden är också intressanta.  

Beredningsgruppen kommer att fortsätta 
behandla frågan om förbundets och parternas 
behov av kompetens och utveckling vid 
kommande möten i beredningsgruppen.  

Ann-Karin Bohl, förbundschef 


