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Dagordning
• Genomgång dagens agenda 

• Minnesanteckning från föregående sammanträde.

• Återkoppling från Styrelse och Kansliet
Förra styrelsesammanträdet och inför kommande

• Lägesrapport Samordningsförbundet
Forum, SAMSUS, ASF, MIA och ny ESF ansökan.

• Aktuellt för Beredningsgruppen 
vad vill ni återkoppla till gruppen?

• Övrigt och anmälda frågor

• Något du vill lägga till?



Föregående minnesanteckning

• ÅR beslutad

• Kartläggning 2022

• Statistiksammanställning MIA 

• Socioekonomisk utvärdering MIA

• Utkast ansökan ESF 2023

• Workshop 24 maj

• Avveckla vårddialog - Ta för beslut i styrelsen





Styrelsesammanträde
-Inget genomfört i april
- Kommande 18 maj



-ESF ansökan
-Workshop 24 maj
-Besöker KAA och AME
-Bokade möten med  
AF och FK norr

-Regeringsuppdrag 



Två individinatser
- Unga upp till 29 år    

och      

- Vuxna upp till 64 år

Strukturpåverkande insatser
Samarbetare med civilsamhälle och arbetsgivare.
Evidens, Forskning, Jämlikhetsdata, Horisontella principer. 

Kompetensinsats
Kompetensutveckling över organisationsgränser. 
Erbjuda projektmedarbetare och tjänstemän utbildning 
ovanstående metoder.

Kommande ESF projekt 2023



Innebär
• Basutbildning till medarbetare i förbundets insatser och 

inom era parter om ni önskar.

• Kartläggning av alla skydd, stöd och behandlings-
verksamheter som finns inom förbundsupptagningsområde 

• Lämna ut frågeformuläret om våld och fått genomföra 
samtal med deltagare om våld. 

Förfrågan delta i Regeringsuppdraget att öka 
upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Ta för beslut i styrelsen



-Utreder enkät till 
deltagare i MIA
-Intervju av 
projektarbetare
-soc.ekn studie 112 
tkr 180 timmar

Ta för beslut i 
styrelsen?



Förslag MUCF:
Workshop om unga till 
hösten?



Workshop 1 - glappkarta

• Nulägesanalys med 
statistik

• Identifiera "glapp" bl.a. 
enkät

• Vad gör kommunen idag
• Riskfaktorer

- ofullständig skolgång
- psykisk ohälsa
- våld i olika former
- funktionsnedsättningar
-utrikesfödda och 
nyanlända
- sexuell läggning

• Till nästa workshop – Vad 
kan vår del i 
kommunen göra åt 
"glappen"?

Workshop 2 framgång och 
lärande

• Nationella 
samordningsuppdraget

• "Verktygslåda
- lärande exempel
- fullföljd utbildning
- KAA
- LUPP
- civilsamhället
- internationella 
möjligheter

• Ekonomiska incitament
• Arbete med 

samverkansplan

• Till nästa workshop – Vad 
vill vi bidraga med till 
planen för samverkan.

Workshop 3 – nästa steg

• Samverkansmodell
• Omvärldsbevakning
• Coachning och 

bemötande
• Slutföra arbetet med 

planen för samverkan

• Önskat läge - En plan för 
samverkan som leder till 
att antalet uvas minskar 
och att planen följs upp av 
Samordningsförbundet 
och dess medlemmar

Deltagare: Politiker, 
förvaltningschefer,
avdelningschefer, strateger och 
förbundsordförande, 

Deltagare: Förvaltningschefer, strateger,  
avdelningschefer, förbundsordförande, 
AF, FK och utförare tex KAA handläggare 

Deltagare: Förvaltningschefer, strateger,  
avdelningschefer, förbundsordförande, 
AF och FK 



-Nya deltagare?
-Informationsfilm
-Kartläggning gräns



- Inför Höstens förlängning 
- Förbereder MIA avslut
- Metodföljsamhet SE



Att ta vidare

– Till insatserna och kansliet

– Till Styrelsen

– För er att ta med er hem



Frågor och övrigt

–Något ni önskar förmedla ?


