
 

 

Minnesanteckningar beredningsgruppen 191015 

Närvarande: Thomas Teike (ordförande), Eva Norrby (Jönköpings kommun), Åsa Smedberg (FK), Mia 

Alfredsson (Projekt SAMS), Jenny Andersson (Vaggeryds kommun), Peter Hedfors (förbundschef) och 

Jacqueline Petkovic (förbundssekreterare).   

Gäster: Sara Thil (FoU ledare, kommunal utveckling, Region Jönköpings län) och Marita Holm Löv 

(verksamhetsutvecklare för psykiatriska kliniken Värnamo). 

1. Mötet öppnas med presentationsrunda 

 

2. Information om Peer och Peer Support (Sara Thil och Marita Holm Löv) 

Gästerna presenterade ”Peer” och Peer Support, en ny profession inom vård och 

omsorg. Begreppet används för personer som har en egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa och som har genomfört någon av de utbildningar som ingår i projektet. I deras 

roll ingår att stötta andra i deras återhämtningsprocess. 

Peers arbetar på uppdrag och Peer Support är anställda.  Arbetsförmågan skall vara 

50%. Nio personer har utbildats, varav 7 arbetar som peer-support. Ett nätverk är 

under utveckling. 

Det finns en strukturerad styrgrupp med chefer. De följer de anställda noga och ser 

vad som händer.   

Bildspelet de visade läggs på hemsidan. 

 

3. Dagordning 

Punkt 5 (vad tog vi med oss från Elite Stora Hotellet 10 september) flyttas ner. 

 

4. Minnesanteckningarna 190820 

Minnesanteckningarna från förra mötet godkänns och läggs till handlingarna. 

 

5. Arenasamverkan  

Maria A sammanfattar dagsläget 

IFO blir sammankallande i Jönköping.  En sammankallande för varje grupp. 

Just nu tittar man över vilka som ska sitta i grupperna. Därefter ska man se över hur 

man ska tänka framåt. Mia har även haft möte med Inger Aldén på 

Arbetsförmedlingen (som varit sammankallande tidigare). 

I Habo blir Rehabkoordinatorn sammankallande. 

I Mullsjö ser man inget behov av någon sammankallande. 

Det pågår just nu en diskussion om vem som ska sitta i Arena, handläggare eller 

utförarna av daglig verksamhet. Mia väntar på klartecken från FO i Jönköpings 

kommun. IFO Jönköpings kommun ser också över sina kontaktpersoner. 

 



 

Peter påminner om överenskommelsen, som behöver undertecknas. 

 

Beslut:  

Peter skriver rent nya rutinen och överenskommelsen utifrån förra mötet. 

Det beslutades även att Sara Arlesten ska bjudas in mars/april. 

 

6.  Projekt SAMS (Maria A) 

a) Ett möte är planerat för att titta på överenskommelse mellan AF och AMA. 
 

b) Insatskatalogen är ett uppdrag att få igång men svårt att få kontakt med parter 
som Habo och Mullsjö. 
Mia berättar att det redan finns mycket att utgå ifrån som är färdigt vilket 
sparar tid.  
I nästa vecka ska man titta över Rehabkatalogen med Region Jönköpings län. 
 
Peter Hedfors uppmanar att Mia skickar ett mejl till Hans Jarstig och Christer 
Rube för att få uppgifter till rätt kontaktpersoner i Habo och Mullsjö kommun. 
 

c) Utbildningar och Frukostmöten löper på. 
71 st anmälda till frukostmötet den 19 november. 
 

Övrigt 

Jenny A tipsar om föreläsare om samverkan, Mats Tyrstrup. 

 

Beslut: Mia skickar ut ett mejl till respektive parter som förmedlar vidare inom 

sin verksamhet. 

 

7.   Jämställdhet (Maria A) 
Spaning 
Jenny A framhäver en oro kring AFs organisationsförändringar och att vi kanske inte 
förstår vad det kan innebära. 
Hon informerar vidare att Leif Klingensjö, chef på SKL lämnat synpunkter hur viktigt 
det är att vara kvar i de samordnade avtalen. 

UTDRAG FRÅN NYHET - PUBLICERAT: 29 SEPTEMBER, 2019 I DAGENS ARENA/ SKL ÅRLIGA KONFERENS 
 
Pia Ackmark, direktör för verksamhetsområde arbetsgivare på Arbetsförmedlingen och Leif 
Klingensjö, sektionschef för utbildning och arbetsmarknad från Sveriges kommuner och landsting (SKL) möttes i 
det första samtalet under heldagen på City conference center i Stockholm, och det blev ett samtal med en 
påtagligt spänd stämning. 
 
Leif Klingensjö oroas också över att pågående projekt, bland annat finansierade av Europeiska socialfonden 
(ESF) och inom Delegationen för unga till arbete (DUA), ska tvingas avbrytas på grund av Arbetsförmedlingens 
nedskärningar. Det handlar om upp till två miljarder kronor i ESF-medel, enligt Leif Klingensjö, som riskerar att 
inte kunna användas. 
-Jag tycker att Arbetsförmedlingen inte kan gå ur de här samarbetena hur som helst och nu finns det en risk att 
man lämnar, och då hamnar det här på kommunerna. Nu är det rörigt, med chefer som inte vet om de kan bli 
kvar, sa han. 



 

Pia Ackmark säger att Arbetsförmedlingen, på grund av personalbrist, kan behöva dra sig ur vissa projekt, och att 
man framöver kommer behöva fokusera på större satsningar. 
- Vi måste kanske prioritera projekt som det är volym i, och specificera vad vi ska rikta projekten mot. Det kan 
handla mer om regionala och nationella projekt, än lokala. 

  

8. Nästa möte 

Påminnelse om att anmäla sig till offentliga mötet - 19 november. 

10 december börjar redan kl. 12:30 med julltallrik, på AMA på Grännavägen Hkv 

Vi avvaktar att bestämma fler möten tills styrelsen gjort sin planering. 

 

9.  Övrigt 

Peter H  

 Information om mejl från Johan Fritz, kommundirektör i Jönköpings kommun, 

om en översyn av förbundens organisering i länet. Mailet kommer att mejlas 

ut till beredningsgruppen. 

 Förbundet provsatsar marknadsföring i mindre form. Vi beställer tablettaskar 
med förbundets logotype och färg med en slogan ”God samverkan”. Dessa är 
tänkt att delas ut under aktiviteter, som Frukostmöten, Offentliga mötet mm. 
 

10. Uppföljning av strategidagen på Elite Stora Hotellet 10 september 
Peter H informerar om att Mattias bildspel och en bilaga till SCÖs Verksamhetsplan 
2019 med en hel del av Mattias reflektioner från strategidagen finns på 
beredningsgruppens egna hemsida.  
Där finns även en sammanfattning av lapparna hur vi upplevde nuläget i förbundet 
vid strategidagen. Jacqueline har sammanställt lapparna, Peter har sorterat in dessa i 
olika teman och Thomas T har lagt till lite tankar utifrån det vi sagt.  
Peter uppmanar att man läser det och funderar hur vi vill gå vidare. 
 
En möjlighet hade varit att fortsätta samtalet om önskat läge mm direkt efter 
styrelsemötet 19 nov men då flera i gruppen har svårt att delta hela förmiddagen 
återkommer Peter om den frågan efter AU-mötet på fredag. 
 
Beslut:  

a) Beredningsgruppen föreslår styrelsen  
ett upplägg som är inledningsvis tre gemensamma heldagar 2020 förslagsvis i 
februari, maj och september. Styrelsen behöver ta ställning till detta och 
eventuella medel till extern konsult. 
 
Utgångspunkter: 
-formandet av en framtidsstrategi för förbundet behöver ses som en process, 
inte bara enstaka samtal. Mattias betonade på strategidagen att det behöver 
få ta tid. 
-det är viktigt att både vi i beredningsgruppen och hela styrelsen är delaktiga i 
processen 
-det är viktigt att lyssna in vad styrelsen anser är viktigt för att de ska kunna 
prioritera att delta i processen 



 

-beredningsgruppens bedömning är att det är viktigt att ta in en extern 
organisationsresurs/konsult som leder oss i fortsatta processen  
-den årliga Vårkonferensen i länet och arbetsdagen i september 2020 utgår 
och ersätts av de tre föreslagna gemensamma strategidagarna. 
 

b) Peter får i uppdrag att undersöka intresse och möjligheter hos externa aktörer 
efter att representanter i beredningsgruppen skickar namn, kontaktuppgifter 
och varför just den personen kan vara en möjlig resurs, därefter stämma av 
med styrelsen.  Peter mejlar beredningsgruppen så att alla i 
beredningsgruppen får ta del av informationen. 
 

 

11. Vad tar vi med oss ut 

Ordförande avslutar mötet efter några korta ord från var och en vad man tar med sig 

från mötet.  

 

 

Vid anteckningarna   Justeras 

 

Jacqueline Petkovic   Thomas Teike 


