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 Förbundsmedlemar: 

Samordningsförbundet Södra Roslagen  www.samordningsforbundetsodraroslagen.se  Kontakt 073-625 22 14 

MINNESANTECKNINGAR 

När: Fredagen den 9 april 
Var: Digitalt möte via teams 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
Deltagare: Närvarande: Josefin Hagmyr  (Försäkringskassan) , Jens Bengtner (Region Stockholm), Christer 

Rindensbacher (Arbetsförmedlingen),  Anna Gezelius (Danderyd), Yvonne Alli (Österåker), Kotte 
Wennerberg / Camilla Wass (Täby), Ann-Sofie Holgersson (Vallentuna), Silvija Mujakovic 
(norrtälje) Lorentz Ogebjer (vaxholm) 
 
Frånvarande:  Sanna Tinglöf (Kson) ,Lina Rönneblad (Danderyd) 
 

1.0 Återkoppling om föregående möte 

 
Diskuterade nedanstående vid föregående möte och rapporterar följande uppdatering 
• Årsredovisning - godkänd och expedierad till medlemsparter. Revisorer anmärkte på höga egna kapitalet. 
• Kartläggning gränssnitt arbetslivsinriktade insatser-  Förbundschef fortsätter med arbetet. 
• SAMSUS -  se stycke nedan. 
• Nationell MIA, förlängning? – Dialog pågår i MIA projektet regionala ledning. 

 
 

2.0 Lägesrapport från insatser 

 
Insatskatalog 
Adm. för katalogen jenny.jakobsson@forsakringskassan.se presenterar sig. Startade strax innan årsskiftet 
och har arbetat med uppdatering av insatser och kommer nu att börja fylla på med nya insatser. Kommer 
kontakta er i beredningsgruppen för tips och kontaktförmedling. För aktuell statistik om användning se 
https://www.insatskatalogen.se/pages/statistik och det går att välja förbundsstatistik.  
 
Aktuella forum se länkar. 
Närmaste är Webbinarium för tjänstemän som remitterar till MIA den 26/4 och Et webbinarium om 
framgångsrik samhällsutveckling anordnat av ASF-samordnaren. 
Kalender : https://finsamroslagen.se/kalendarium/  och i länet https://finsamstockholmslan.se/kaledarium/  
 
SAMSUS 
Diskussion om utskickad uppdragsbeskrivning. SAMSUS hanterar en skör målgrupp och det är viktigt att visa 
att målgruppen finns. Tillägg Gruppmedlem/deltagare istället för personal under rubrik Uppdrag. 
Lyft fram stycke om medlemsparters chefer ansvarar för att skapa förutsättningar. 
Tillägg gruppdeltagarna ska inventera och rapportera statistik om målgruppen en gång per år. 
 Uppdrag 

Ovanstående lyfts till insatsansvarig. Uppdragsbeskrivningen och överenskommelsen skickas till 
samsusgruppens deltagares chefer. 

 
MIA vidare Roslagen 
135 deltagare och en ny SE coach 
I Reg. Styrgrupp har försäkringskassan lyft frågan om att starta en pilot inom MIA att arbeta med  
överlämningar mellan projekt och ord. verksamhet. Både regional MIA och förbundets styrelse har 
ytterligare medel att söka för at utveckla MIA projektet. Finns behov? 

 Uppdrag 

Ovanstående lyfts till Roslagens lokala MIA styrgrupp att ta ställning till. 
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3.0 Lägesrapport från Kansli 
Arbetet med årsredovisningen är klar. Revisorer påpekar det höga egna kapitalet. 
Rekrytering till MIA är klar och en rekrytering av ny ekonom pågår.  
Arbetar med gränssnitt arbetsrehabiliterings insatser mellan  Af, FK, kommun, MIA.  
 

4.0 Beredningsgruppen 

 
Pågående uppdrag 
 
• Undersöka ny insats. 
   Förslag från gruppen Arbeta med unga, se sthlm stads arbete. Utbildning för tjänstemännen i ex BIP. 
 Uppdrag Förbundschef undersöker sthlm stads insats (DEV )riktad till unga. Samt undersöker upplägg som 

finns för utbildning inom BIP. Undersöker möjligheten att bjuda in vårdgivare Aleris till 

Beredningsgruppen. Samordnare vårddialog undersöker grund för projekt i dialog med vårdgivare i 

Norrtälje/Vallentuna/reko. 

• Bjuda in till informationsinsatser internt hos medlemmar 

• Sprida inbjudningar  

• Kontakta för insatskatalogens adm. in i medlemspart, avseende för tips och kontaktförmedling för  
   insatser som kan vara aktuella för katalogen.  
 

• Utredare till kartläggning gränssnitt arbetslivsinriktade insatser.  
   Uppskattning 1 månads heltidsarbete. Kan fördelas ex 50% på två månader. 
 

5.0 Lägesrapport från styrelsen 

 
Föregående sammanträde 17 mars 
Besluta att godkänna årsredovisning och diskussion egna kapitalet 
 
Upplägg för kommande styrelsesammanträde 21 april 
• Fördjupning/rapportering från insatsansvarig för arbetsintegrerande sociala företag (ASF). 
   Bland annat frågan om det finns inlåsningseffekt på ASF. 
• Fördjupning / rapportering från projektledare MIA Roslagen 
• Diskussion egna kapitalet 
 
 

6.0 Övrigt 
 
Kommande beredningsgruppsmöte 7 maj 09.00-11.00 kolliderar med SAMSUS forum ”läkarintyg som 
dörröppnare”. Beslutar att flytta beredningsgruppens möte till kl. 11.00-12.00. Fokus på nya insatser. 
 
Omvärldsbevakning 
Regionen kommer få en ny sjukvårdsdirektör. De undersöker tillsättningen av rep. i beredningsgruppen.  
Ev någon närmre verksamhet/avtal/rehabiliterinskoordinatorer.  
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