
 
BEREDNINGSGRUPPEN/STYRGRUPP ARENA 190301 

MINNESANTECKNINGAR 
Närvarande: Fredrik Wallström (Värnamo kommun), Eva-Marie Sundkvist (Region Jönköpings län), 
Gunilla Westerlund (FK), Liselott Edvinsson (Processutvecklare), Susanna Olsen och Sara Steffensen 
(Gislaved kommun), Peter Hedfors (förbundschef), Jacqueline Petkovic (förbundssekreterare) 

 

1. Öppnande 
Ordförande Susanna Olsen välkomnade alla. Kort presentationsrunda. 
Ny processledare Eva-Marie Sundkvist hälsades välkommen. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Punkt 9 Indikatorfrågorna skjuts fram till nästa möte eftersom det blir mer givande då 
Nationella analysen inte hunnit komma ännu. 
 

3. Föregående minnesanteckningar 181218 
Lades till handlingarna. 
 

4. AKTUELLT I FÖRBUNDET – Peter  
- Information vilka som ingår i nya styrelsen 
- Årsredovisning 2018 är i stort sett klar. Projekten beskrivs i bilaga med SUS-statistik. 
- Styrelsen beslutade fastställa handlingsplanen för jämställdhetsintegrering som vi tog fram. 
- Hemsidan förnyas. Lisa, Mia, Peter och Britt-Marie från Höglandet jobbar med det. Daniel 

Kjellgren fått uppdraget att utveckla hemsidan åt förbunden. 
- Medlemssamråd med kommunalråd, regionråd m fl fick grundutbildning av Magnus 

Simonsson i Nationella Rådet. Vårt överskott 2 milj är högsta sedan start pga 30% ökning, ej 
pga att vi ej nyttjat medel. Medlen används bl a till nya projekten Mitt Val och Nya Vägar. 

- Siffror i SUS delades ut och gicks igenom. Se Insatsrapport. 
- Kunskapssatsning stressrelaterad ohälsa, Eva-Marie rapporterade 80 anmälningar till stora 

föreläsningen och fördjupningsutbildningen är fullsatt. 
 
Mitt Val (Lisa och Gunilla ) 
Ny projektledare Lasse Mellergårdh. Projektledarskap 25%. 18 mars sätter första gruppen 
igång i Värnamo och 29 april i Gislaved. Grupp med deltagare med aktivitetsersättning är det 
inte satt något startdatum ännu.  
AFs personalstyrka pga omorganiseringen förväntas att påverka arbetet. 
Remiss och samtycke kommer att läggas ut på Finsams hemsida. Information har gått ut och 
aktuella deltagare för grupperna har börjat komma in. 
 
NYA VÄGAR  (Sara och Lisa) 
Alice Sundström, projektledare åter i arbete 50% den 4/3 efter planerad sjukskrivning. Hon 
har gjort ett digert förarbete redan. Information om projektet läggs på Finsams hemsida.  
Diskussion på förra styrgruppsmötet för MV och NV – vilket projekt kommer först i tid? När 
är individen redo för vad? Processkarta över gången, när är rätt tid för Mitt Val och Nya 
Vägar för individen. 
Peter menar att man bör jobba fram en tydlig process vilka målgrupper som får bäst stöd i 
Mitt Val och Nya Vägar för att alla ska få rätt stöd i rätt tid. 
 
Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) – (Peter) 
ISF har fått i uppdrag att utvärdera samordningsförbundens arbete. Den första rapporten har 



 
presenterats nu, om förbundens organisering av samverkan (bilaga). Hela rapporten finns på 
NNS hemsida. 
 
Samordningsnytt (Peter)  
Information att senaste nyhetsbrevet från Finsam mejlats ut men inte kunnat tas emot av 
Gislaveds kommun. Delades ut nyhetsbrev på plats. Parterna ska meddela IT-avdelningen. 
 
Beslut: 
Att lägga rapport och nyhetsbrev till handlingarna. 
 

5. KOMPETENSUTVECKLING 
a) Budget 2019 (Peter) 

 kommenterades. Det finns ett visst utrymme för ytterligare kostnad under året. 
b) SE/IPS (Peter)  

önskan från styrgruppen om två dagars utbildning i Supported Education diskuterades. 
Kostnad behöver i så fall delas genom egenavgift. Sara Steffensen ser en vinst med 2 
dagar eftersom berörda coacher då kan börja arbeta direkt. Det är dock oklart hur 
många som har detta behov. Varje kommun stämmer av behovet och återkopplar till 
Peter. Om det finns behov är gruppen beredd att prioritera två dagars kurs för hela 
länet. 

c) Östra Teatern (Lisa) 
Mycket uppskattat. Blandad publik anhöriga, syskon, AF, Kommunerna, FK och Region 
Jönköping. Ca 100 personer deltog. 

d) Frukostmöte med Fredrik Ståhlfors (Lisa) 
Anmälningstid gick ut igår, ca 45 personer har anmält sig till Värnamo och lika många 
till Gislaved. 

e) Studieresa Göteborg  (Lisa) 
Lisa skickar inbjudan och innehållet för dagen till beredningsgruppen inom kort. 
Anmälan för att se möjligheter till samåkning. Mia Alfredsson, processutvecklare från 
Södra Vätterbygdens Samordningsförbund deltar också. 

f) Sara/Claes 9 maj (Lisa) 
på eftermiddagen föreläsning av Sara/Claes – från Man till Människa. Inbjudningarna 
skickas ut på måndag. 

 
6. ARENASAMVERKAN (Styrgruppsmöte) 

a) Kort presentation 
 

b) Dagordning för denna punkt 
Dagordningen fastställdes med tillägg att Sara Arlesten ska lämna rapport om läget. 
 

c) Statistik 2018 och nya Esmaker-statistiken 
 
Peter 
Statistiken 2018 visar att alla parter är aktiva. Tidigare excel numera esMaker. 
Lagt till punkt för att reflektera kring vad man tycker om effektiviteten. 
 
Sara Arlesten  
Kommundoktorand, finansierad dels av samordningsförbundet och dels av Värnamo 
kommun.  
Delrapport, Sara meddelar att det är svårt att prata om slutsatser ännu. 



 
Varit med på 15 Arenamöten (skulle varit med på 12) men behövde mer underlag och 
utökade mötena.  
Stor process kring etikprövning. Forskare måste få prövning från en etikprövningsnämnd när 
man forskar om människor och dess beteende. Sara är i ständig dialog med dem. 
Det hon kan säga och prata om är Arenans betydelse för verksamheten. 
Hur mycket pratar man om vad brukarna vill, brukarnas upplevelser, praxis i Arenagrupperna. 
Urval pågår om vilka som ska intervjuas. Sara har ambitionen att genomföra 12 intervjuer. 
Svårt att få människor att ställa upp på intervjuer, svårt etiskt vem man ska fråga hur långt 
och djupt ska man gå. Sara har skickat brev till handläggarna som i sin tur frågar brukarna. 
Sedan skickas svaren direkt till Sara inte via handläggaren.  
 
Ett första resultat redovisas den 9 maj på Arenasamlingen. 
Unikt material ur forskningsperspektiv. Vad händer när man börjar förhandla med varandra. 
Fyller en forskningslucka. Finns forskning som visar luckor. Inte individperspektiv. Tittat på 
rollerna utifrån verksamheterna. 
Intressant att se vad Försäkringskassans handläggare får för roll. 
Undersökningen handlar om nutid. 
 
Avstämning kring processen forskning om Arenasamverkan - Peter 
Enligt avtal ska rapportering ske vid Arenasamlingen 9 maj. 
Delrapportering under vårkonferens föreslog Peter att stryka pga många andra viktiga 
punkter och att resultat inte är klart. Istället föreslog han att man gör en inbjudan till ett 
seminarium i höst.  
Lämplig tid för slutrapport från Sara om Arenasamverkan diskuterades. Synpunkt om att 
resultaten behöver ses över innan man vet hur man ska använda och jobba med det. 
Arenarepresentanterna är också intresserade att se resultaten. Saras synpunkt är att hon har 
stark tro på att man jobbar på verksamhetsperspektivet kontra brukarperspektivet.  
 
Beslut: 
- Lisa är i dialog med Sara.  
- 1 oktober kl 13.00-17.00 i Värnamo – Workshop om Arenasamverkan med Sara Arlesten. 
Inbjudan till alla berörda. Återkommer angående lokal. 
 

d) Aktuellt i grupperna och eventuella frågor 
 
Sekretess – Lisa, Processutvecklare 
Tog upp frågan om sekretess. Viktigt att ge signaler om när man ska uppmärksamma brister. 
Grundfrågor vilka uppgifter är ok att lyfta i Arenasamverkan. 
Diskussion hur Arena ska hantera och jobba vidare med sekretess, samtycke och skyddad 
identitet. 
 
Beslut: 
Beredningsgruppen tar fram ett utkast till rutin och mejlar det i styrgruppen därefter beslut. 
Michael och Lisa fick i uppdrag att ta fram ett förslag inför nästa beredningsgruppsmöte. 
Varje myndighet skulle skicka sin policy till Lisa kring skyddad identitet, sekretess mm 
 
Diskussion kring inflödet av ärenden 
Hur gör man för att öka mängden ärenden och hur gör man ute i verksamheterna när det 
kommer nya handläggare, får man introduktion om vad Arenasamverkan är?  
Lisa lyfter att man på förra mötet tog beslut om att varje verksamhet måste säkerställa att 
nya handläggare får genomgång om Arenasamverkan. 



 
 
Bra forum men frågeställningar kan vara svåra, ex som varför man fått avslag om 
sjukersättning, vilken enhet som ska göra vad.  
Gunilla FK informerar om att man kan begära särskilt kundmöte där man kan få en 
genomgång om varför man har fått avslag. 
 

e) Arenasamling 9 maj (Lisa) 
Genomgång av programmet 
Bland annat Arenastatistik, Peer och Sara Arlesten på förmiddagen. 
 

f) Nästa möte 
11 oktober 2019 
kl. 9.00-10.00 om Arenasamverkan 
kl. 10.00-12.00 Beredningsgruppen 
 
Ordförandeposten lämnas över till Sara Steffensen eftersom Susanna behöver lämna mötet. 

 
7. Projekt Samverkan i GGVV – Lisa 

- Omvärldsbevakning, studiebesök på Hallands Samordningsförbund. 
- Stödjer de nya projekten Mitt Val och Nya Vägar i uppstartsfasen. 
- Samtal med Jakob, AME Gnosjö och Lotta, JCU i Värnamo. Reflekterat kring hur man kan få 
stöd av Lisa på bästa sätt. Lisa sammankallar chefer för arbetsmarknadsenheterna under 
våren för att diskutera. 
- Peter anser att det är bra med extra bevakning på AF nu när det händer så mycket. Finns 
det något att förmedla i samråd med AF? Vad för information är viktig att förmedla? 
Michael informerar om att AF själva lokalt inte vet vad som händer. Michael vidarebefordrar 
nyhetsbrev från GD till Lisa och Mia för info. 
- Önskemål om Frukostmöte kring Rätt stöd/Rätt försörjning till hösten. Lisa tar kontakt med 
styrgrupp för Jönköpings län. Processkartan är reviderad. Gunilla skickar den och 
minnesanteckningar till Lisa. 
- IT-spåret, hur arbetar man med det ute i verksamheterna, finns det kunskap om IT-spåret? 
Gunilla menar att Arena kan vara rätt forum att lyfta det. I Vaggeryd tex stöttar man 
individen i en uppstart. Man är flexibel för att göra det lättare för individen. Ett sätt som kan 
vara bra att sprida. Peter pratade om föreningen NPF i Jönköping. När man hade varit där 
och informerat om IT-spåret så hade det varit en katalysator för nya remisser från Jönköping. 
Finns den föreningen i GGVV? Vart ligger frågan om preparandklass? Peter har inte fått 
återkoppling från rektorernas möte i september. Fredrik och Michael tar med sig frågan till 
sina kommuner, Värnamo respektive Vaggeryd. 
 

8. Processutvecklarnas tankar om mål och vision 
Processutvecklarna Lisa och Mia har skrivit ner tankar om mål och vision för 
samordningsförbunden Finnveden och Södra Vätterbygden. Denna skrivelse har mailats ut till 
både beredningsgrupper och styrelser. 
Lisa ber om återkoppling: 
Beredningsgruppen reflekterade och följande synpunkter kom fram: 
-Behöver se över vad styrelsen vill att samordningsförbundet ska arbeta med. Vad är våra 
ambitioner. Peter lade till att det bör ske i samråd med beredningsgruppen som ger förslag 
till styrelsen. 
- Kommentar om att Lisa är den externa personen och därför krävs inte någon utomstående 
resurs. 
- Se över andra förbunds arbetssätt. 



 
Förslag: 
Att arbeta gemensamt kring detta – beredningsgrupp och styrelse gemensamt under 
arbetsdagen i höst. Lisa önskade en extern moderator som såg på förbundet med nya ögon. 
Peter informerade om att det även finns förslag på moderator om det önskas. 
 
Beslut: 
Behov att diskutera och planera vad vi ska ta upp på mötet. 
 

9. Kommande möten 
12 april, vårkonferens i Vrigstad  
17 maj 9.00-12.00, FK Värnamo 
21 augusti 9.00-12.00, FK Värnamo 
20 september arbetsdag med styrelsen 
11 oktober 9.00-12.00, FK Värnamo – Beredningsgruppen/Arena 
13 december 9.00-12.00, AME Gnosjö 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 

 

Vid pennan   Justerat 

 

 

 

Jacqueline Petkovic   Susanna Olsen  

Förbundssekreterare   Ordförande 

 

 

 

 


