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Minnesanteckningar Samordningsgruppen – 201204 

Information om ny organisation 

Centret i Linköping kommer fr o m 1 december 2020 att få en ny organisation. 

Även centret i Stockholm och Visions Utbildningsenhet berörs till viss del av 

förändringen. Då Jenny blir ny Stabschef i förbundet ser ledningen en möjlighet 

att testa nytt och lite förenklat kommer den nya organisationen att se ut så här: 

En ny tjänst (Centerchef) kommer att inrättas istället för tidigare 

Verksamhetschef. Centerchefen kommer att ha bl a personalansvar, budgetansvar 

och vara ansvarig för centrets verksamhet. Ungefär som tidigare verksamhetschef  

alltså, men med den stora skillnaden att centerchefen inte kommer att ingå i 

Ledningsgruppen. Tanken och önskemålet är även att centerchefen kommer att 

vara mer operativ än den tidigare tjänsten som verksamhetschef innebar. 

Rekryteringsprocessen till ny centerchef drar igång innan jul- och nyårshelgerna. 

Ytterligare en ny tjänst (Områdeschef) inrättas. Tjänsten är redan tillsatt och den 

innehavs fr o m 1 december av Henrik Westerman (tidigare bl a verksamhetschef 

för centret i Stockholm). Tanken är att tjänsten som områdeschef blir bryggan 

mellan centret och ledningsgruppen. Henrik kommer även i stor utsträckninga 

rbeta med förbundets utvecklingsfrågor. Områdeschefen kommer att (utöver 

centret i Linköping) även att ansvara för centret i Stockholm och 

Utbildningsgruppen där det redan finns en centerchef/utbildningschef. 

Tanken är att både Områdeschefen och Centerchefen ska ingå i 

Samordningsgruppen (i alla fall till en början). 

Laget runt 

En kort avstämning av läget i område sydost. Många vittnar om att de digitala 

mötena är fler och tätare än vad de fysiska mötena var innan pandemins utbrott. 

Höstmöten, medlemsmöten, uppskjutna årsmöten, styrelsemöten och 

ombudsutbildningar som sker digitalt är bara några exempel. Många lyfter också 

att man får signaler utifrån sina medlemmar att fler och fler börjar må dåligt som 

en föjld av pandemin. Detta börjar även att spegla av sig genom fler och fler 

personärenden.  
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Aktuellt från Förbundsstyrelsen/utvärdering av Förbundsmötet 

Dalia gick igenom det digra materialet efter utvärderingen av årets digitala 

förbundsmöte. Trots en hel del digitalt strul under dagarna blev resultatet fullt 

godkännt. En del inspel kom från deltagarna ”runt bordet” men alla var rätt eniga 

om att ett digitalt förbundsmöte, helt och hållet, inte är att föredra. Godbitar att 

plocka ut är t ex motioner som går till direktbehandling. Det snabbar på processen 

avsevärt och känns som en bra sak att ta med sig till framtiden! 

Energi i Corona-tider 

Tips på hur vi med enkla medel kan öka energin för oss själva och våra 

meddlemmar efterfrågades. Många uppskattar korta möten utan en egentlig 

agenda. Bara att man får ”se varandra” och dela med sig av vardagen. Inga krav 

på prestation. Bara få ”vara i stunden” för ett tag om man så önskar det.  

Några avdelningar hittar på ”roligheter” i form av enkla tävlingar (quiz, virituella 

tipspromenader etc) och lottar ut priser till deltagarna. Medlemsutskick är ett 

annat exempel och några har nästan dagliga, digitala, träffar i styrelsen. 

Målgruppsanpassade föreläsningar 

Det efetrfrågas flera målgruppsanpassade föreläsningar. Det kan vara t ex 

lunchföreläsningar, inspirationsföreläsningar eller enklare After Work. Att 

tillsammans göra detta i s k samarbetsexplosioner kan dra ner kostnaderna samt 

göra att deltagarantalet blir större. Centret kan hjälpa till med inbjudningar och ta 

emot anmälan. Hör av er till centret om behovet finns! 

Centrets verksamhetsplan för 2021 

Kent gick igenom centrets verksamhetsplan inför kommande år- Mycket känner vi 

igen sedan tidigare och allt som planeras under först och främst våren kommer att 

ske digitalt. Detta gäller även utbildningsgruppens utbildningar. För att se vad 

(och när) som kommer att  genomföras hänvisas till centrets kalendarium på 

hemsidan. 
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Information och dialog om Tematräffar 2021 

Erik gick igenom vårens teman (Arbetsmiljö med fokus på digital arbetsmiljö) 

samt efterfrågade idéer till hösten. Lön (främst jämställda löner), RAK, 

organisering i pandemins tider, begränsningar i den digitala världen var några 

exempel som kom upp. Erik - förbundsstyrelsen – välkomnar gärna fler inspel. 

Val av ny Samordningsgrupp 

Lotta Dahl presenterade den nya samordningsgruppen som kommer att träffas i 

den konstallationen under första träffen 2021. Följande personer är invalda fr o m 

2021: 

Camilla Berlin – Region Östergötland 

Carl Wyckman – Region Kalmar län 

Cecilia Johansson – Kalmar kommun 

Iréne Hederstedt – Norrköpings kommun 

Sigge Ahnstedt – Njudung Energi (KFS) 

Ulrika Toftgård – Region Jönköping 

Maria (Mia) Carlsson – Jönköpings kommun 

Gustav Södling – Linköpings kommun 

Helena Fyhr-Abrahamsson – Växjö Stift (Svenska kyrkan) 

Anna Gynning – Region Gotland 

Utöver dessa ingår även representant/er från Förbundsstyrelsen samt centret. 

Mötesdatum 2021 

21 januari, 31 mars, 1 juni, 5 oktober samt 30 november 


