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Minnesanteckningar från 

samordningsgruppen 2022-10-14 
 

Deltagare; Jannika Josefsson, Christina Gustafsson (via Teams), Oliver Wide-

Swensson, Hans Forsberg, Mariela Ferre Hofman (via Teams en del 

av mötet) och Ulf Sjöberg. 

 

Förhinder; Birgitta Nimgård, Anna Nilsson, Anders Christensson, Claudia 

Velasquez och Genc Beqiri. 

 

Tid; Fredagen den 14 september, kl. 09.00 – 12.00. 

 

Plats; Visions center i Malmö. 

 

 

1. Läget lokalt 

Vi började med en incheckning och avstämning kring hur situationen är hos 

var och en lokalt. Frågor och diskussioner kring löner 2023 har aktualiserats 

hos flertalet. 

 

2. Aktuellt från FS 

Mariela deltog via Teams och berättade lite om vad som hanterats på senaste 

mötet; 

➢ Aktuella medlemssiffror. 

➢ Visions rekryteringsdag 2023. 

➢ De genomförda förmötena och förberedelser inför förbundsmötet. 

➢ Utbildningar inom YH med inriktning mot socialpedagog. 

➢ Den kommande rapporten om Visions medlemmars utbildningsbehov. 

➢ Sammanträdestider för 2023. 

 

3. Aktuellt från centret 

Ulf berättade lite kring verksamheten; 

➢ Arbetet med bearbetning av skolor fortgår och vi använder oss bl a av 

en förteckning över lärarassistenter. Listan har vi fått genom 

Skolverket och den ger oss detaljrik info om vilka kommuner som fått 

beviljat stöd, var lärarassistenterna finns och vilka de är.  

Datum: 2022-10-24 
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➢ Vi har arrangerat en fysisk träff i Stockholm för det nationella 

tandvårdsnätverket.  

➢ Nätverksträffen i Hässleholm för HÖK-området blev bra och 

uppskattades av deltagarna.  

➢ Vi har anordnat “Vision-event” i form av grillning med Östra Göinge.  

➢ Vi har haft nästan tio utvecklingsdagar med olika klubb-

/avdelningsstyrelser och där väver vi in även VP 2023.  

➢ En del tid åtgår just nu för vårt interna verksamhetsplaneringsarbete 

inför 2023.  

 

4. Vision – en kraft för framtiden 

Ulf berättade att vi inte riktigt når förbundets rekryteringsmål och område syd 

har ökat med 208 medlemmar netto sedan årsskiftet. 

 

5. Beslut från Förbundsmötet 

Vi diskuterade lite kring besluten och förbundsstyrelsen kommer att hantera 

tolkningar etc vid sitt möte i nästa vecka. 

 

6. Nomineringar till val av ny SO-grupp för 2023 - 2024 

Ulf berättade att uppdraget för nuvarande samordningsgrupp upphör vid 

årsskiftet. Nomineringsanmodan kommer att skickas ut i område syd vid 

kommande månadsskifte. 

 

Centret sammanställer inkomna namn och lämnar över dem till syds 

representant i centrala valutskottet, Anna Nilsson, som sedan genomför 

intervjuer och sammanställer ett förslag inför val. 

 

Valen kommer att ske digitalt via Questback och rösträtt har de som fick sig 

tillsänt nomineringsanmodan. 

 

7. Övrigt 

Nästa höst kommer det att arrangeras en fysisk träff för f-valda inom område 

syd, i enlighet med beslutet som togs på förbundsmötet. SO-gruppen får gärna 

komma med inspel kring upplägg och programinnehåll. 

 

Önskemål framfördes om en träff för huvudskyddsombud under 2023. 

 

8. Nästa möte 

Fredagen den 2 december, kl. 09.00 – 12.00, på centret i Malmö och därefter 

avslutar vi med gemensam lunch. 


