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MINNESANTECKNINGAR 

När: Fredagen den 4 november kl. 09.00-11.00 
Var: Digitalt möte via teams 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
 

Närvarande:  
 

 
 

 
Frånvarande:   

 

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

Kotte Wennberg (Täby) och Heidi Ekström(Vallentuna)  
 

Robin Fogelberg (Danderyd), Camilla Wass (Täby) och Sanna Kjellin (Österåker) 
 

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

 
Lägesrapport Styrelsen och kansliet 
Sen förra mötet har kansliet arbetat med: 
 
Ansökan till europeiska socialfonden är inlämnad, individprojektet Lumena (belysa) och kompetensprojektet 
Connecto . Roslagen har lämnat in en ansökan om 15 resurser. Förbundschef har fått information om att det blir 
endast 7-10 resurser. Vilket i så fall  kommer medföra en minskning av projektövergripande resurser och att det 
myndighetsgemensamma teamet kommer finnas som kompletterande insatser utanför projektets ram 
helfinansierade av förbundets medel. Ny delprojektledare håller på att rekryteras. 
 
Verksamhetsplanering inkl. Beredningsgruppens input 
En kort återblick över budget 2022 och därefter en genomgång av budget för 2023. Förbundet kommer nästa år ha 
en mycket mindre budget pga. att vi har arbetat ner det egna kapitalet. Förbundet har en medlemsintäkt på 6,0 
m.kr (2022:8,5) och budgeterar för en rörelsekostnad på 6.1 m.kr (2022;10,2). 
 
Administrativt (2.0 m.kr) 
Förbundet har en riktlinje på 2 m.kr för att driva styrelsen, förbundschefen samt adm, ekonomi och digitalt stöd.  
Kanslipersonal är något högre än tidigare pga. att vår ekonom är nu färdigutbildad samt att ekonom tidigare lagt 
en del av sin tid i MIA projektet, vilket inte kan göras 2023. Utvärdering/uppföljning kommer 2023 genomföras i 
egen regi. För att anpassa till den minskade budgeten minskar förbundets sin lokal, styrelsemöten minska i antal 
samt att förbundschef kommer ta ut en del föräldraledighet. Beredningsgruppen lyfter vikten att omvärldsbevaka 
möjligheten till ytterligare medelsansökningar. 
 
Strukturpåverkande insatser (900 tkr) 
 

●Kunskapsstöd ASF (≈500 tkr). 
Vid delårsavstämningen 21 sept. framkom vikten av att arbete med sociala företag så arbete kommer fortsätta 
även 2023 men med fokus på kunskapsstöd för medlemmar istället.  
 
●Sammanställning av lokala insatser (≈150tkr) 
Förbundet tar över insatskatalogen i egen regi (vilket blir billigare) och gör en lokal variant som främst bygger på 
länkar till ordinarie verksamhets webbsidor. Beredningsgruppen poängterar viktigt att särskilja denna insats från 
föregående insatskatalog. 
 
●Forum/utbildningar (≈150 tkr)  
Förbundet har en ESF ansökan inlämnad (tillsammans med individprojektet Lumene) om kompetensprojekt 
Connecto tillsammans med förbunden i länet. Förbundet föreslår även att under 2023 genomföra ett chefsforum 
om målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI0) istället för Samsus insatsen. 
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Operativa individinsatser (3,15 mkr) 
 
●Förbundet finansierar det myndighetsgemensamma samverkansteamet (1,8 m.kr)  
Teamet har sen länge varit en uppskattad insats och stomme i förbundets verksamhet. Både AF och FK är positiva 
till att fortsätta bemanna teamet. Förslag för 2023 är att tillsätta en kommunkoordinator istället för flera 12,5% 
från respektive kommun.  Teamet kommer ha en större bredd på målgrupp än i MIA projektet och kommer vara 
rådgivande för alla medborgare samt en väg in till förbundets individinsatser. Representanterna i gruppen 
uppskattar följande inflöde vid inledningen av nästa år. Inflödet beräknas vara lågt eller liknande som under MIA 
projektet.  Vinsten med insatserna är för medborgare som behöver ”en väg in” till medlemmarna. Fundering om 
möjlighet till annonsering för att nå medborgare diskuterades. Vikten av uppföljning och utvärderingen av teamet 
lyftets.  
 
●Deltagarinsatser kv.1 2023  
En kursledare/arbetacoach (190 tkr). För att kunna erbjuda någon insats under kv. 1  
 
●Socialfondsprojektet KV2-4.  
Väntar vi beslut i början av december samt att projektet Lumena beräknas starta tidigast mars. Förbundet avsätter 
900 tkr till medfinansiering, för främst projektledare, kurser och arbetsträningsplatser.  Kommunerna kommer att 
ha arbetscoacher utifrån metoden supportedemployment på respektive arbetsmarknad-/KAA enhet.  Berednings-
gruppen saknar en hälsoinriktad insats och ser gärna det elementet i kommande projekt om möjligt.  
 
Om socialfonden inte beviljar några medel till förbundets individprojekt så kommer samverkansteam och 
deltagarkurs att prioriteras.  

 
 
Lägesrapport insatser 
 
ASF nätverk genomfördes nyligen mellan MIA projektet och de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF). Att MIA 
projektet avslutas påverkar ASF:en men de har AF som köper en del platser och de kommer ha en ansträngd 
situation tills förbundet börjar köpa platser igen. Men de har förberetts för detta under en lång period.  
 
SAMSUS arbetsgrupp  Ett forum planeras 9 nov kl. 13.00 där vi tittar på målgruppsstatistik från föregående år och 
i år. Det visar på att antalet försörjningsstöd är likvärdigt men målgruppen med stödet pga. läkarintyg minskar , 
markant i Täby och Norrtälje som föregående år var överrepresenterade. Antalet ansökningar till 
Försäkringskassan om samordnad rehabilitering har nästan fördubblats. Vid mötet lanseras processbeskrivning och 
informationsfilm om ”hur man ansöker om samordnad rehabilitering” samt en gränssnittskarta om när man ska ha 
vilken insats.   
 
Mia projektet och det myndighetsgemensamma samverkansteamet  i dagsläget är inflödet till det 
myndighetsgemensamma samverkansteamet lågt. Många väntar in det nya socialfondsprojektet och dess 
individinsatser. I dagsläget har vi runt 70 aktiva deltagare som minskar i rask takt.  
 

 
 

Kommande möte  
-13 december   10.00-11.30 Fysisk årsavslutning med MIA styrgrupp/projektpersonal samt styrelse. 
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