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Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen), , Josefin Hagmyr  (Försäkringskassan), 
Silvija Mujakovic (Norrtälje) Lorentz Ogebjer (Vaxholm), Yvonne Alli (Österåker), 
Lina Rönneblad (Danderyd) och Jens Bengtner (Region Stockholm) 
 

Kotte Wennberg (Täby), Camilla Wass (Täby), Sanna Kjellin och Heidi Ekström(Vallentuna) ,Robin 
Fogelberg (Danderyd) 

 

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

 
Lägesrapport Styrelsen och kansliet 
 
Delårsavstämning genomförts den 21 september. Förbundet följer sin verksamhetsplanering. Inför hösten 
föreligger några vakanser och en ny ansökan om socialfondsmedel till operativ verksamhet. 
Förbundet arbetar ner sitt egna kapital och påtalar risken med likviditeten, som kommer bemötas med att 
kommande avtal skrivs med en 3 månaders betalningsperiod (ESF betalar ut med ca 3 mån eftersläpning). 
Verksamhet till nästkommande år föreslås kunskapssatsning om sociala företag till ex upphanlindsenheter, 
arbetsgivare och kommande socialfondsprojekt. 
 
Vid Styrelsesammanträde 21 september beslutade styrelsen om en viljeinriktning att finansiera 3 m.kr till 
individprojekt. Samt gav förbundschef i uppdrag att undersöka om insatskatalog och SAMSUS ska fortsätta 2023. 
 
Medlemssamråd genomfördes med representation från AF, FK, region och KSO från Täby och Danderyd. 
Målgrupper unga och stöd till sociala företag lyftes samt att förbundet arbetar med att komplettera ordinarie 
myndigheter  , dvs rusta medborgare att ta del av ordinarie insatser (ex AF program). Förbundet lyfte 
medlemsavgiften och förbundschefen fick uppdrag att skriva PM till kommunerna om indexuppräkning av 
medlemsavgift. Input från Beredningsgruppen är att denna skrivelse lämnas till förvaltningschef på socialkontoret 
eller socialnämnden. Helst i december senast januari. 
 
Ansökan till europeiska socialfonden är inlämnad, individprojektet Lumena (belysa) och kompetensprojektet 
Connecto . Roslagen har lämnat in en ansökan om 15 resurser. Viljeinriktning att delta finns från samtliga 
kommuner. Förbundschef har fått information om att det blir endast 10 resurser. Vilket i så fall  kommer medföra 
en minskning av projektövergripande resurser och att det myndighetsgemensamma teamet, motiverande kurser 
och arbetsträningsplatser finnas som kompletterande insatser utanför projektets ram helfinansierade av 
förbundets medel. 
 
Utvärdering 
138 enkäter har lämnats ut till de 200 deltager i MIA som avslutades innan sommaren 2022. 30% svarsfrekvens. 
10 Mia deltagare som avslutat MIA efter sommaren 2022 har genomförts samt intervju av 7 projektmedarbetare.  
Sammanställning beräknas vara klar i november. Den socioekonomiska utvärderingen är startad.  
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Lägesrapport insatser 
 
SAMSUS arbetsgrupp har producerat och presenterat en processbeskrivning och informationsfilm om hur man 
ansöker om samordnad rehabilitering.  I pipelinen finns en gränssnittskort inkl informationsfilm som stöd till 
handläggare när de har en medborgare som är redo att ta ett steg närmre arbete eller studier.  Ett forum planeras 9 
nov kl 13.00 för  
 
Mia projektet förbereder för avslut. ESF finansiering upphör 1 november och förbundet finansierar fram till sista 
december. Projektet tar inte emot fler deltagare tas emot, inga nya insatser erbjuds inom projektet. Kvarvarande 
personal arbetar med de  94 aktiva deltagare längst till 31 december. Projekterat har uppnått sitt mål med att 
erbjuda verksamhet till  minst 300 deltagare. Styrgruppen uppmärksammat på att det finns ett behov av fler möten 
för att avsluta deltagare till lämpliga ordinarie insatser.  
 
 

Diskussion verksamhet 2023 
Inför utformning av verksamhetsplan får beredningsgruppen möjlighet att lämna input. Styrelsen har gett 
förbundschef i uppdrag att se över Insatskatalogen (som kostar 160-200 tkr/år ; 10-15 visningar/månad) samt 
arbetsgruppen SAMSUS, styrelsen betonar att målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning är en viktig målgrupp och 
ser gärna operativa insatser till den målgruppen. (ex ESF projekt Lumena). Verksamhet för 2023 kommer bedrivas 
med mindre medel än föregående år. ESF projektet Lumena beräknas starta någon gång under mars. 
Myndighetsgemensamma teamet finansieras utanför projetk3et och kan starta från och med januari 2023, 
beroende på bemanning av en försäkingskassehandläggare och arbetsförmedlare samt förlaget om en 
kommunkoordinator för de 6 kommunerna, givetvis med ett kontaktnätverk i samtliga kommuner. 
 
Input från Beredningsgruppen 
●Istället för SAMSUS ett nätverksmöte mellan kommuners chefer ek. Bistånd och försäkringskassan. 
●Önskemål finns om CM kopplat till försörjningsstöd/personligt ombud/missbruk. 
●BIP och SIP nämns. 
●Man ser dagens välfärdssamhälle som så komplicerat att det är svårt för medborgare/tjänstemän att överblicka.  
  Det är en ”skog av personer, möten, åtgärder, insatser ” att navigera i. Till och med svårt att navigera inom den  
  egna organisationen ibland. Förslag kartlägga de faktiska uppdragen respektive part har. 

 
Övrigt 
Försäkringskassans representant informerar om lagändring för Sjukersättning personer i ålder 60-65 år. De kommer 
framöver att bedöma arbetsförmågan utifrån ett jobb som personen haft under de senaste 15 åren. Har de inte haft 
ett jobb de senaste 15 åren bedöms arbetsförmågan utifrån alla förekommande arbeten.  

 
Kommande möte  
-  4 november   09.00-11.00 Digitalt möte 
-13 december   10.00-11.30 Fysisk årsavslutning med MIA styrgrupp/projektpersonal samt styrelse. 
 

 


