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MINNESANTECKNINGAR 

När: Fredagen den 6 maj kl 09.00-10.00 
Var: Digitalt möte via teams, sändningsplats Tibble kyrka 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
 

Närvarande:  
 

 
 

 
Frånvarande:   

 

Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen), , Josefin Hagmyr  (Försäkringskassan), 
Kotte Wennberg (Täby), Silvija Mujakovic (Norrtälje) Lorentz Ogebjer (Vaxholm),  
Heidi Ekström(Vallentuna), Robin Fogelberg (Danderyd) , Lina Rönneblad (Danderyd)  
och Jens Bengtner (Region Stockholm) 
 

Camilla Wass (Täby), vakant representant från Kson , Sanna Kjellin och Yvonne Alli (Österåker), 
 

Förbundschef hälsar närvarande välkomna och presenterar utskickad agenda och föregående sammanträde.  
Under mötet används bifogat bildspel. 

 
Styrelsen 
Sen föregående sammanträde har inget nytt styrelsesammanträde genomförts. Nästa planeras till 18 maj.  
Till det mötet är revisorsbiträde inbjudet. 

 
Kansliet 
 

ESF ansökan 2023 
Repetition av information om en kommande utlysning från euroepiska socialfonden (ESF) och avsikten att göra 
något gemensamt med länets övriga åtta förbunden. Utlysning väntas nu komma i september, tidigare innan 
sommaren.  

 
Arbetet med förankring och förberedelse workshop 24 maj 
Förbundschef har kontaktat nätverket för kommuners aktivitetsansvarig och nätverket för arbetsmarknadsenheter 
nordost samt möten med KAA och AME enheter i vissa kommuner. Workshop för berörda verksamheter planeras 
24 maj, se bifogad lägesrapport WS 24 maj, som innehåller förankringsmöten (genomförda och planerade) samt 
anmälningar per part. 

 
Dialog med AF och FK  
Förbundschefen i Samordningsförbundet SUVS (Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna) ska tillsammans med 
Roslagens förbundschef träffa Arbetsförmedlingens representanter i norr den 16 maj och Försäkringskassans 
representanter norr den 13 maj. Syfte att diskutera gemensamma riktlinjer förbunden emellan och en dialog inför 
en kommande ESF ansökan. 

 
Regeringsuppdrag 
Det Nationella nätverket för Samordningsförbund arbetar tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, 
Socialstyrelsen i regeringsuppdraget Att upptäcka våld i nära relationer. Nu börjar upp mot 30 förbund delta i 
uppdraget varav flera i Stockholms län. Uppdraget innebär att vi ska utbilda våra projektmedarbetare i temat, att 
vis ka ställa frågan till våra deltagare och att vi ska kartlägga vilka aktörer som finn lokalt.  Roslagen är delvis med i 
uppdraget då förbundets MIA deltagare, i våra utvärderingsenkäter, redan idag svarar på frågar om våld, vår 
medarbetare i Mia har gått utbildning i temat och vi har en kartläggning av lokala aktörer. Att delta i 
regeringsuppdraget innebär ingen kostnad för förbundet.  
 
Förslag till styrelsen 
Beredningsgruppen har inga invändningar mot att ta upp ett förslag till styrelsen om att ingå i regeringsuppdraget. 
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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. Gruppen poängterar att det är viktigt att fortsätta visa 
den socioekonomiska vinsten med verksamheten men vi måste lyfta in kvalitativa/mjuka värden i den 
socioekonomiska rapporten. Offert ligger på 112 000 kr, idag har förbundet en budget på 30 000 kr till utvärdering 
som bland annat inkluderar enkäter och intervjuer av medarbetar/deltagare. 
 

Förslag till styrelsen; Beredningsgruppen har inga invändningar mot att ta upp ett förslag till styrelsen om att 
omfördela 100 000 kr i ytterligare medel till utvärdering budgeten för att genomföra en socioekonomisk 
utvärdering. 

 
Insatser 

Förbundets forum och utbildningar . Genomfört forum tillsammans med Samordningsförbundet SUVS om 
Arbetsförmedlingen (100 deltagare) och Försäkringskassan (130 deltagare). Inga ytterligare forum planeras i 
dagsläget. MUCF har däremot erbjud möjligheten att processleda 3 workshops om målgruppen UVAS. Något som 
kan vara klok under hösten inför en kommande ESF projekt med inriktning unga. Information kommer gå ut till 
kommuners chefer för KAA. 
 

SAMSUS arbetsgrupp väntar på representanter från  Vaxholm, Täby och Vallentuna . Blankett om ansökan 
samordnad rehabilitering finns länkad på förbundets hemsida.  
 

Vårddialog föreslås av förbundschef att avvecklas och ingå i ordinarie nätverkssamarbetet.  
Förslag till styrelsen; Beredningsgruppen har inga invändningar mot att ta upp ett förslag till styrelsen om att 
avsluta insatsen vårddialog. 
 

Mia projektet  Det regionala projektet har informerat om att det finns medel kvar och att ESF är redo godkänner 
de förbund som önskar fortsätta driva sitt delprojekt även under oktober 2022, idag beslut om att pågå till och 
med september. Berednisngruppen har inga invändningar emot att försätta Mia projektet med ESF finansiering 
ytterligare en månad. Arbetet med planering inför glappet mellan projektet MIA vidare och kommande ESF projekt 
2023, ingen part har inkommit om att inte kunna förläna sin personal fram till årsskiftet. Dialog pågår med 
parternas styrgruppsrepresentanter.  
 

Förslag till styrelsen; Beredningsgruppen har inga invändningar mot att ta upp ett förslag till styrelsen om att 
fortsätta driva med ESF finansiering ytterligare en månad, dvs fram till och med oktober.  

 
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.  

 
Övrigt 
Mötet var kortare än vanligt, endast en timme.  

 
Kommande möte  
-24 maj              12.30-17.00 Fysiskt möte Workshop 
-21 september  09.00-13.30 Fysiskt möte Delårsavstämning med styrelsen.  
-  7 oktober       09.00-11.00 Digitalt möte 
-  4 november   09.00-11.00 Digitalt möte 
-25 november   Återkommer Årsavslutning  
 

 


