
 

 

Minnesanteckningar 

Delårsavstämning 21 sept. 2022 

 

Närvarande  

Från Beredningsgrupp: Josefin Hagmyr, Kotte Wennberg, Erica Friberg-Zemgals , digitalt Heidi Ekström 

Från Styrelsen : Maria Martell, Eva Strand, Nina Jones, Carina Erlandsson, Christina Funhammar 

Från förbundet: Sophia Dahlgren, Cecilia Lindqvist, Thintin Strandman 

 

Samordningsförbundet igår och idag 

Sophia redovisar vad förbundets aktiviteter under första halvåret och prognosen för hösten.  

Se bifogad delårsrapporten, som samtliga fick medskickade vid inbjudan.  

 

Samsus 

Sjukskrivna utan sjukpenning (SGI0) upplevs som en viktig målgrupp att arbete med, då helst operativt. 

Kommuner har en förtroendeläkare som är kommuner behjälplig gällande målgruppen. 

 

Socialt företagande (ASF) 

Thintin återkopplar om ASF och projektet stimulera etablering av ASF som resulterat i det sociala företaget 

Spira i Danderyd. Rapporter tar upp en del av de utmaningar som de arbetsintegrerade sociala företagen 

möter. Svårigheten består i att dels tänka som ett företag och ta hand om individer som behöver mycket 

handpåläggning vid en arbetsträning. Förbundets målgrupp befinner sig så långt ifrån arbete att de behöver 

mer handpåläggning än ex målgrupper som ingår i något av arbetsförmedlingens program. Att ha deltagare 

från förbundet på arbetsträning på ett socialt företag innebär i grunden en arbetsuppgift för 

verksamhetsledarna och inte en extrahand som målgrupp närmre arbete kan medföra vid en arbetsträning. 

 

Input från närvarande 

För att  öka förstårbarheten föreslås vi framöver benämna ASF som sociala företag. 

Finns en okunskap hos näringslivet, upphandlings enheter, näringslivsenheter hos kommunerna samt 

företagargrupper hos kommunerna. Förslag en informationssatsning? 

Thintin tipsar om SKR arbete med ASF. Nu under hösten går en bussresa till ASF, se kalender. 

 

 

  



 

Samordningsförbundet till hösten och 2023 

Hösten 2022 

Prognosen är att Förbundet under hösten kommer följer sin verksamhetsplanering och därför är det extra 

viktigt att ha god kontroll på budgeten under hösten eftersom förbundets egna kapital kommer, enligt 

verksamhetsplan, att minska kraftigt. Under hösten kommer vi ha en vakant projektledare för MIA 

(förbundschef går in) samt en vakant administratör för insatskatalogen. Rekrytering av projektledare 

kommer starta inom kort. Katalogen läggs vilande under resten av året. Prognosen är att förbundet 

kommer att uppnå merparten av sina verksamhetssatta mål vid årets slut. 

 

Ansökan och Projekt från 2023 

Ansökan till socialfonden arbetas med under hösten och lämnas in i början av oktober. 

Den innehåller två operativa individprojekt (unga och äldre) med individcentrerade metoder riktad till 

medborgare. Ansökan har även strukturpåverkande och kompetensstärkande verksamhet riktad till 

medlemsparter m.m. De sistnämnda ansvarar det regionala projektet för medans det operativa 

individinriktade är mer utifrån lokala förutsättningar. 

 

Lokalt kommer vi arbeta med : 

 

●Projektledning bestående av : 
 

   ○ 1 projektledare 

   ○ 2 samordnare/koordinatorer för Vårdgivare, Arbetsgivare, Vuxna och Yngre. 

●9-10 Arbetscoacher utifrån metoden supported employment.  

Placering hos kommunernas arbetsmarknadsenhet (AME) eller kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Arbetscoachen arbetar bara med deltagare utifrån sin egen kommun. 

I dagsläget ser viljeinriktningen ut enligt nedan: 
 

   ○ Vallentuna 3 resurser från AME och KAA 

   ○ Norrtälje 2 resurser AME och KAA 

   ○ Österåker  1-2 resurser KAA och lite mer osäkert med kommunens AME 

   ○ Täby  1 resurs oklart från vilken enhet  

   ○ Danderyd 1 resurs AME 

   ○ Vaxholm 0,5 resurs från AME/KAA 
 

● Kursledare i motiverande/språkträning. 

● Ca 25 arbetsträningsplatser 

● En hälsopedagog/livsstilsrådgivning 

 

Arbetet med att använda Casemanager har visat sig ej aktuellt just nu. Troligen kommer det 

myndighetsgemensamma samverkansteamet få ligga utanför projektet och då helt finansierat av 

Samordningsförbundet. Fördelen är att teamet då kan vara behjälplig med rådgivning för alla medborgare 

oavsett om de är en preliminär deltagare eller ej. 



 

 

 


