Att bygga samverkan med ett
lösningsfokus
- exempel från myndighetsgemensamma möten och
strategisk planering
(

•
•
•
•

Kommun
Region
Arbetsförmedling
Försäkringskassa

Först några ord om
Samordningsförbund…
Finansiell samordning av rehabilitering – varför då?
✓ Välfärden organiserad i ”stuprör” - men individer behöver ibland helhetslösningar
✓ Myndigheter har olika mål och uppdrag –
ansvar kan vara otydligt…
✓ Via Samordningsförbund kan
myndigheters möten och samverkan
kring individer underlättas

Syfte
Några exempel från möten med
lösningsfokuserat förhållningssätt…
-

beredningsgrupp (parternas chefsgrupp)
verksamhetsplanering med förbundsstyrelsen…

Förberedelser
-

Inbjudan
Leda som en god värd
Förantaganden – alla vill och kan bidra till
resultatet
Möblering och annan inramning

-

Inledning och agendan
Vad handlar mötet om? (Övergripande)
Tidsram, pauser mm
Börja i resurser - Presentation

Exempel från presentation vid förbundsstyrelsens
verksamhetsplanering 2019:

- Prata 2 och 2 (Den som har haft den

bästa morgonen börjar ☺ )

- Vad kallas du och var är du verksam?
- Berätta kort om någon samverkan som

du är speciellt nöjd med eller imponerad
av… (Det kan vara något du själv har
varit en del i eller något som du har hört
eller sett andra göra)

- Presentera kort din samtalskompis, och

nämn något som du hörde som du blev
extra nyfiken på eller imponerades av!

Exempel från en beredningsgrupp

-Anta att vi skulle fråga en av dina

närmaste kollegor vad de speciellt
uppskattar av det du gör – vad tror du
han/hon skulle svara?

Inledning och agendan - forts
-

”Bästa förhoppningar” – formar agendan
Exempel från beredningsgrupp

- Vilka är dina allra bästa förhoppningar från

det här mötet?

Exempel från planeringar med
förbundsstyrelsen

- Föreställ dig att du går

härifrån kl 12:00 och att vi har
haft ett riktigt, riktigt
användbart och bra möte - ett
möte som kommer göra stor
skillnad - Vad har vi gjort då?

Börja med slutet…
Exempel från förbundsstyrelsens
verksamhetsplanering 2019:

(= Önskad framtid…)

Tänk dig att samverkan runt de individer
som behöver ett samlat rehabstöd
fungerar som allra, allra bäst, kanske till
och med över förväntan!
- Vad ser individerna då – hur märks det?
- Vad ser myndigheterna då – hur märks
det?

Exempel från förbundsstyrelsens verksamhetsplanering 2016

Vilka konkreta tecken skulle säga oss och andra att
det finns en fungerande samverkanskultur mellan
våra myndigheter?

Skala – var på skalan befinner vi
(10= önskade framtiden och
oss nu?…
1 = motsatsen – inget fungerar)
Exempel från styrelsens verksamhetsplanering 2019

10
Vad finns mellan 1 och 7?
-Tradition och vilja att samverka – bl a via samordningsteam,
förstärkt samarbete Af – Fk
- Långsiktighet i samarbetet
- Handläggare och chefer känner varandra och det finns
etablerade arenor för samverkan
- Lokala och länsgemensamma utbildningar
- Det lösningsfokuserade arbetssättet är spritt
-- Insatskatalogen

= Inventering av
vad som redan
finns på plats
7

Exempel från beredningsgrupp

Vad är det som gör att du markerar 7
och inte lägre? Vad mer?
-DUA-överenskommelser i alla kommuner
-Tillit till varandras bedömningar
-Närhet och personkännedom
-Samverkansteamet

1

Några idéer om nästa steg …
Exempel från styrelsens verksamhetsplanering 2019

Vad skulle du se eller höra som sa dig att ni
har kommit en liten bit upp på skalan,
kanske 0,5 eller 1,0?
- Mer kunskap och omvärldsspaning om hur
rehabiliteringsbehoven ser ut nu och framåt
- Stöd till tidigare upptäckt av våld i nära relationer
- Mer strategisk samverkan inom länet och mellan de tre
samordningsförbunden

Exempel från beredningsgrupp

Om du skulle markera ett litet steg uppåt
på skalan – hur skulle du märka det?
-

Karta - överblick över insatser som redan finns
(Insatskatalogen?)
Styrelse och beredningsgrupp träffas
Inspiration från hur andra gör

= Konkreta idéer som
pekar framåt
(underlag för
handlingsplan)

Resurs-återkoppling
Exempel från beredningsgrupp

Av allt det som du har sett eller hört
andra säga eller göra idag – vad är du
mest imponerad av?

Exempel från förbundsstyrelsens planering 2019

Styrelsen ”resursskvallrar” om övriga
mötesdeltagare

Resultat – viktigaste
ingredienserna till …
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