
  

 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN WORKSHOP DEN 11/6 OM 

EFFEKTIVA FLERPARTSMÖTEN 
 

En viktig nod i all samverkan är flerpartsmöten mellan två eller flera myndigheter tillsammans 

med den enskilde och ev fler från dennes nätverk såsom arbetsgivare, anhöriga, andra 

organisationer. Dessa möten har många namn: SIP (Samordnade Individuella Planer), 

Avstämningsmöten, Flerpartsmöten etc. Oavsett vad de heter och vilka spelregler de har är 

alla inblandade intresserade att den avsatta tiden är väl använt och att samtliga närvarande 

har både känt sig hörda och sedda samt att man har avhandlat rätt saker. 

Så hur gör vi det? Vad kan vi lära oss av praxis som redan händer och har hänt? Vad 

utmärker era bästa flerpartsmöten? 

Varmt välkommen till en halvdag (för- eller eftermiddag) för inventering och reflektion till våra 

flerpartsmöten. Ta med dig ett gott exempel, frågor och funderingar om vad som gör att vissa 

möten är bättre än andra. Dagen leds av förbundschef/utbildningsledare Jonas Wells och det 

är ett samarrangemang mellan samordningsförbundet, dess medlemsorganisationer och 

lokala samverkansgrupperna i Avesta/Hedemora och Säter. 

Workshopen riktar sig till myndighetsföreträdare inom kommunerna Avesta, Hedemora och 

Säter, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. 

 

Plats   Bjurfors konferens, mer info http://bjurforskonferens.se/ 

 

Tid   Måndagen den 11 juni 2018.  

 OBS! 
 Välj mellan förmiddag kl 9.00-12.30 eller eftermiddag kl 13.00-16.30. 
 Lunch erbjuds till alla anmälda kl 12.30. 

 
Anmälan  Välkommen att anmäla er till jonas.wells@avesta.se. Senast den 4 juni 

2018. Glöm inte att ange för- eller eftermiddag samt ev kostönskemål. 
Med anmälan godlänner den anmälde att Samordningsförbundet kan 
upprätta en deltagarlista som kan spridas till samtliga anmälda. Syftet 
med listan är av kursadministrativa skäl och makuleras efter 
genomgången kurs. 

 
Har ni minsta fråga eller fundering tveka inte att kontakta mig!  
 
 
Jonas Wells 

Södra Dalarnas Samordningsförbund  

Tel 0706 38 06 17  
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