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Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
 

Närvarande:  
 

 
 

 
Frånvarande:   

 

Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen), Yvonne Alli (Österåker), Josefin Hagmyr  
(Försäkringskassan), Camilla Wass (Täby) , Kotte Wennerberg (Täby), Silvija Mujakovic (Norrtälje) 
Lorentz Ogebjer (Vaxholm), Jens Bengtner (Region Stockholm), Heidi Ekström(Vallentuna) och 
Insatsansvarig ASF Thintin Strandman 
 

Robert Fogelberg (Danderyd) , Lina Rönneblad (Danderyd) samt vakant representant från Kson. 

 
Förbundschef hälsar närvarande välkomna och uppdaterar gruppen på föregående sammanträde. 
Under mötet används bifogat bildspel. 
 

Styrelsen 
Verksamhetsplanering beslutades som planerat vid styrelsesammanträde 23 november. Nya uppdrag är att 
uppdatera förbundets konsekvens och riskanalys samt att styrelsen vill kunna följa arbetsträningsplatserna på 
ASF bättre.  
 
Kansliet 
Ett första utkast på Årsredovisningens text har skickats ut till gruppen, kansliet tar tacksamt emot input. 
Arbete pågår även med att förbereda inför socialfondens utlysning och en ansökan. 

 

Input från gruppen: Till en kommande ansökan lyfter gruppen att behovet är att arbeta med långtids 
arbetslösa/sjukskrivna/bidragstagare och hur vi kan hjälpa dem närmre arbete och egen försörjning. Några 
lyfter behovet att jobba extra  med unga och utifrån BIP studien att arbeta med kommunikation/tilltro till 
deltagaren. Som insats ser man gärna ASF platser, som komplimenterar det som AF erbjuder. Avseende 
målgrupp så ser gruppen gärna en bred ingång till kommande projekt.  
 
Beredningsgrupp 
Gruppen har ett uppdrag att hålla sina organisationer uppdaterade och informerade om förbundet. 
Runt årsskiftet har de flesta parterna haft ett eget lokalt samråd har genomförts med respektive parts 
medlem, styrelse, beredningsgrupprepresentanter. Dessa möten kommer att sammanställas i vårens 
kartläggning av medlemsparters behov och målgrupper. 
Sophia är tacksam för statistik/rapporter som kan bidra till den gemensamma kartläggningen som förbundet 
ska göra nu i vår.  
 

Utvärdering och uppföljning 
Kansliet föreslår en socioekonomisk utvärdering av MIA vidare i likhet med den som gjordes av Mia projektet. 
Aktivitet ligger inom budget. Beredningsgruppen har inga invändningar.  Kansliet har samlat in omfattande 
rådata om deltagarna i projektet Mia vidare från start juni 2020-dec 2021. Föreslår en statistikrapport med 
fokus på respektive part. Beredningsgruppen har inga invändningar men ger input att redovisa antalet, 
fördelning på kön, ålder. Redovisa per insats som deltagarna har fått. Går det att hitta någon statistiks 
koppling till BIP ? (vinsten av pararella insatser). Gruppen är intresserade av de som tackat nej till MIA-
.projektet och vad som händer efter deltagande i MIA. Dock kan detta vara svårt att följa upp då de inte 
längre har kontakt med var sig förbund eller projektet efter avslut.  
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Insatser 
Förbundets forum 2021 var välbesökta med ca 300 deltagare. 2022 har startat med en BIP utbildning med ca 
20 deltagare från parterna. Förslag på forum/utbildning  ”psykisk ohälsa, föreläsare Emanuell?”, ”vikten av 
tjänstemännens bemötande (BIP-studie)”, MI.  
 

Input från gruppen är att lyfta Webbinarium tydligare i förbundets nyhetsbrev/utskick.  Går det att även tipsa 
och skicka om regionala forum? Kalender finns på www.finsamstockholmslan.se  
 
SAMSUS arbetsgrupp har haft ett möte i början av året och föreslår följande aktiviteter för 2022:  
○ Kartläggning av gränssnitt mellan parters arbetslivsinriktade insatser 
○ Informationsfilm om ansökan samordnad rehabilitering  
○ Under hösten följa upp och uppdatera kartläggning en målgrupp ”sjukskrivna utan sjukpenning” 
○ Två forum och presentera ovanstående 
 

Input från gruppen 
Förtydligande är bra men vi behöver vara vaksamma på att information blir gammal och ändras. 
En kartläggning och infofilm som används i ett år för att sen uppdateras. Att underlaget hålls under kontroll 
när det är klart, genom att ex bara finnas på förbundets hemsida. 
 
Stimulera etablering av nytt ASF har resulterat i ett Arbetsintegrerat socialt företag etablerar (ASF) sig  i 
Danderyd, insatsansvarig Thintin berättar om projektet. Vallentuna har ett ASF 4H-gård som nu levererar 
arbetsträningsplatser till MIA projektet som underleverantör.  
 
Mia projektet arbetar mycket med GDPR och Samtycke. Samtycke ska nu hanteras av ordinarie medlemspart. 
Inflödet till vårt delprojekt i Roslagen har korrigerats från 330 deltagare till 300 deltagare, eftersom vi inte 
använt alla våra personalresurser och genomfört alla våra planerade kurser (pga. pandemin). Arbete pågår 
med utformning av fortsättningen efter MIA och innan ett ev. 2023 individprojekt (oktober-dec 2022) 

  
Input från gruppen  
 

○Samordningsförbundet SUVS erbjuder Roslagen att delta i forum om :  
   - Arbetsförmedling Norrort , 19 april. 
   - Försäkringskassan Norrort , 2 maj. 
 
Arbetsförmedlingen kommer få AÖP platser vilket är arbetsträningsplatser för deltagare i det förstärkta 
samarbetet med Försäkringskassan som har en aktivitetsförmåga mellan 8-10 timmar. För länet är det 80 
platser som kommer finnas. Roslagen använder idag ca 30-34 arbetsträningsplatser på ASF. 
 
Diskussion om hur detta påverkar förbundets verksamhet som idag erbjuder arbetsträning mellan 0-10 
timmar. Sen när deltagaren uppgår till 10 timmar anses den rustad att ta del av Arbetsförmedlingen insatser, 
som hittills har varit från 10 timmar och uppåt.  Idag är AÖP platserna så få så de täcker inte behovet och de 
är öronmärkta för medborgare i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan.  
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