
Beredningsgrupp 2022-04-01 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

När: Fredagen den 1 april 
Var: Digitalt möte via teams, sändningsplats Tibble kyrka 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
 

Närvarande:  
 

 
 

Frånvarande:   

 

Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen), Yvonne Alli (Österåker), Josefin Hagmyr  
(Försäkringskassan), Kotte Wennerberg (Täby), Silvija Mujakovic (Norrtälje) Lorentz Ogebjer 
(Vaxholm), , Heidi Ekström(Vallentuna), Robert Fogelberg (Danderyd) , Lina Rönneblad (Danderyd) 
 

Jens Bengtner (Region Stockholm), Camilla Wass (Täby) samt vakant representant från Kson. 

 
Förbundschef hälsar närvarande välkomna och uppdaterar gruppen utskickad agenda och föregående 
sammanträde. Inför mötet bifogades Årsredovisning, Förbundets 2022 Kartläggning och Statistiksammanställning  
projektet Mia vidare. Under mötet används bifogat bildspel. 
 

Styrelsen 
Årsredovisning är beslutad och revisorer granskade underlaget den 25 mars. Årsredovisning och revisorernas 
utlåtande kommer inom kort skickas ut till medlemsparter. 
 

Kansliet 
Förbundet har sen föregående möte tagit fram Årsredovisnings, Kartläggning 2022 och statistiksammanställning 
MIA vidare (2020-2021). Dokumentet är som stöd till verksamhet inom förbundet. 
 
Kartläggning 2022 
Kort överblick av dokumentet kartläggning redovisas. Arbetsförbefolkning i förbundet kommuner uppskattas till 
150 000 personer, av dessa uppskattas ca 5900 befinna sig lång ifrån arbetsmarknaden,  1500 unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar (16-24år), 300 med långvarigt ekonomiskt bistånd, 7549 med aktivitetsersättning., 
1132 med lång varig sjukpenning och 2200 långtidsarbetslösa. Observera att personer kan befinna sig i flera 
grupper och en del är inte medräknade i uppskattningen ovan ,ex över 16 som varken arbetar eller studerar, 
hemmasittare över 24 år, missbruksproblematiken osv.  
 
Utkast underlag till ansökan 2023 
De åtta förbunden i länet har utsett en arbetsgrupp som arbetar fram underlag inför en kommande 
Socialfondsansökan. Utlysning väntas innan sommaren. I första utkastet redovisat till förbunden framgår avsikten 
att genomföra tre delprojekt som kommer befinna sig under samma projektparaply.   
●Två individprojekt ett unga(-20 år) och ett upp till 64år. Projekten ska arbeta med metoder 
myndighetsgemensamt team, Case managment, Supported employment, och BIP förhållningssättet samt 
samarbete med civilsamhället och näringsliv. 
●Ett kompetensprojekt som finansierar utbildning av projektmedarbetare och parters tjänstemän i nämnda 
metoder samt horisontella principer. Finansierar ej tiden som medarbetaren deltar i utbildning.   
 
Förbundschef saknar arbetsträningsplatser och efterfrågade mer konkreta aktiviteter i underlaget.  
Förbundschef har kontaktat nätverket för kommuners aktivitetsansvarig och nätverket för arbetsmarknadsenheter 
nordost samt några enstaka kommunala chefer för näringsliv. Workshop för berörda verksamheter planeras 24 
maj.  
 

Input från gruppen:  Kan vi höja åldersgruppen unga? Pga. att Försäkringskassans aktivitetsersättning är upp till 29 
år. Ett område att arbeta mer i är ålderskategorin 20-24 år. SyV, skolsocionom, Psykiatrin, föräldrar och Fältare 
nämns som potentiella intressenter/samarbetspartners. 
 
Uppdrag 
Vallentuna ska ge förbundet kontaktuppgifter till Skolsocionom. Övriga kommuner ska tipsa om SYV. 
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Aktuellt för Beredningsgrupp 
Gruppen har ett uppdrag att hålla sina organisationer uppdaterade och informerade om förbundet. 
Förkännedom, ledamoten i förbundet styrelsen (från SN) föreslog att ledamoten ska bjuda in förbundschefen till 
socialnämnder.  
 

Utvärdering och uppföljning 
Kontakt tagen med Annette Dünkelberg om genomförande av socioekonomisk utvärdering av Mia vidare Roslagen 
liknande den som genomfördes på projektet Mia Roslagen.  Undersökning pågår om möjlighet att skicka ut 
enkäter till avslutade deltagare om vart de befinner sig nu efter projektet. 
 
Förbundet har sammanställt en statistiksammanställning för projektet mia vidare  
Avseende perioden juni 2020 till dec 2021. Redovisade valda generella delar av rapporten.  
Rapportens statistiska rådata i finns tillgängligt vid förfrågan.  
● Vid inträde kan ingen av deltagarna ta del av ordinarie insatser riktat mot arbete hos parterna.  
Många har varit borta från arbetsmarknaden och i offentlig försörjning i flera år. Ingen kan ta del av ordinarie 
insatser. Strax under hälften är kvinnor över 30 år. En tredjedel har grundskolan  som högsta utbildning. Hälften 
har ersättning från Försäkringskassan 
●I projektet har huvuddelen träffar teamet och får en coach. Hälften går kurs samt att över hälften arbetstränar på 
ASF. En femtedel arbetstränar externt 
●Av de avslutade deltagarna har över 70% hade minst tre insatser. 37 st (28%) rustade ta del av arb. inriktad 
insatser 24 st (18%) började arbeta/studera. 
●Kostnaden Snittdeltagaren kostar ca 54 000 kr. ca hälften är personalkostnader och hälften arbetsträning. 
Jmf ersättning in och ut så minskar kommunens försörjning och ingen ersättning ökar. 
 

Insatser 

Förbundets forum  Genomfört forum om svårigheten att skriva medicinska underlag. Förbundet tar gärna emot 
förslag på föreläsningar till hösten.  
 

SAMSUS arbetsgrupp har omsättning av personal. Aktiviteter kommer bli klara först till senhösten. Vaxholm och 
Vallentuna kommer snart tillhandahålla personal.  Input från gruppen:  Förslag möte med chefer (ekonomiskt 
bistånd) och Försäkringskassans chef för sjukpenning. Inriktning 10-15 maj.  
Lägga ut länk till bankett ansöka om samordnad rehabilitering på förbundets hemsida.  
 

Vårddialog föreslås av förbundschef att avvecklas och ingå i ordinarie nätverkssamarbetet.  
Samarbete fortsätter med rehabiltieringskoordinatorer.  
 

Mia projektet har en medarbetare mindre som bytt arbete. Medför något högre belasnting på övriga 
medarbetare. Projektledare bevakar utvecklingen. Inflödet rullar på och pga belastning kan möte ta någon vecka 
längre att boka in.  
 

Övrigt 
Försäkringskassan informerar om att vi nu återgår i vanliga arbetet efter pandemin, påverkar regler om karens osv.  
 

Summering 

SAMSUS Förbundet bokar in en chefsmöte mitten maj för diskussion om målgruppen. 
Styrelsen informeras om minskning av vårddialog 
Beredningsgruppen kommer få del av årsredovisnings och granskningen. 
Ska fundera på input till 2023 projektet och nyckelpersoner till workshopen 24 maj. 

 


