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 Förbundsmedlemar: 
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MINNESANTECKNINGAR 

När: Fredagen den 7 maj 
Var: Digitalt möte via teams 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
Deltagare: Närvarande: Jens Bengtner (Region Stockholm), Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen),  

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

 

1.0 Genomgång dagens agenda 
      Förbundschef hälsar närvarande välkomna 
 
2.0 Föregående möte 
Under föregående möte tog följande upp 
• Info från insatskatalogen 
• Aktuella forum 
• SAMSUS och uppdragsbeskrivning 
• MIA vidare 
   Uppdrag: Behöver MIA något mer? 
• Undersöka nya insatser :  
   Uppdrag: Upplägg/kostnad 
 • Övrigt 
    Uppdrag: Bjuda in vård.rep till grupp 

 
3.0 Beredningsgruppen 
• Pågående uppdrag 
    - Undersöka behov av insats, se diskussionsärende nedan. 
    - Info ut till medlemmarna 
      Förslag att kansliet anordna ett webbinarium om samordningsförbundet Roslagen och dess arbete som  
      är öppet för alla medlemmar istället för att förbundschef bjuds ut till flera möten hos parter. 
 
4.0 Diskussionsärende ny insats, se bifogat diskussionsunderlag som skickades ut inför mötet 
Förbundet har 870 tkr i ofördelade medel  
 
Förslagen verksamhet                                  Ca kostnad        Diskussion 
• Utbilda utbildare i BIP                              : 50 tkr          Godkänns som förslag av alla av medlemmarna  
• Utveckla och etablera ASF                             : 320 tkr       Godkänns som förslag av alla av medlemmarna  
• Samordningskartan                                          :                     Merparten positiva, uppmanar att följa utv.                                  
• Kartläggning: ”samarbete vårdgivare”          : 250 tkr       Avvaktar mer info från vårddialogen 
• Kartläggning: ”gränssnitt arb. livs. Insatser”: 250tkr        Föreslår att kansliet gör en enklare kartläggning  
                                                                                                       och sen ett webbinarium 
• Övriga/Tillkomna förslag 
      - Hälsokurs                               : 50 tkr?            -  
      - webbinarium ”Våld i nära relationer”                           Vecka fri från våld i nov alt föreläsare från österåker 
      - Utbildning handläggare i CM                       : ?                Kommuner positiva. Utred behov, kostnad m.m 
      - Utbilda handläggare i ”Våld i nära relationer”             Förslag avslås 
      - forum läkare  om svårigheten att skriva utlåtande     Gruppen positiva 
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5.0 Styrelsen  
Föregående styrelsesammanträde fick styrelsen en fördjupning i insatsen ASF stöd och MIA projektet. 
 
Beredning av ärenden till styrelsen 
Beredningsgruppen förslår följande beslutsförslag till styrelsen 
•Att finansiera en ASF utvecklar med uppdrag att etablering ett nytt Arbetsintegrerande socialt företag. 
•Att finansiera BIP utbildning, 25 platser. 
 
Information till styrelsen om förenklad kartläggning av arbetslivsinriktade insatser. 
 
 
Anmälda frågor och övrigt 
Christer berättar om arbetsförmedlingen planerar en förändring. Vill veta om kommunerna har kännedom 
om den kommande förändringen. Christer skickar ut bildspel med mer information. 
 
 
Kommande möten 
Delårsavstäming 8 sept, 1 oktober, 5 november och avslut 24 november 
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