
 
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGENS 

BEREDNINGSGRUPP 

 Fredagen den 3 april 2020 kl. 09:00- 10:00. Skypemöte 
Kallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 

Deltagare: Josefin Hagmyr  (Försäkringskassan) ,Christer Rindensbacher (arbetsförmedlingen),Jens Bengtner (Region Stockholm) 
Frida herman (KSON/norrtälje) Ali Rashidi (Norrtälje), Yvonne Alli (Österåker), Kotte Wennerberg / Camilla Wass 
(Täby) Gunila Stenzelius (Danderyd), Ann-sofie Holgersson (vallentuna), Lorentz Ogebjer (Vaxholm),  

 

 
Genomgång dagens agenda, Se bifogat bildspel 
 
 

Återkoppling från Styrelse 
Senaste styrelsesammanträde inställt pga. Covid19. Årsredovisning beslutad med ordförandebeslut och 
respektive part skrev individuellt under årsredovisningen. Revisorsmötet genomfördes digitalt och 
revisorer genomförde en digital signering av granskning. Revisorer hade synpunkter på vårt stora egna 
kapital samt att vi behöver utveckla vår internkontroll/riskanalys. 
 
Årsredovisning kommer under nästa vecka att skickas till ägarrepresentanterna (nämndsekreterare) och 
som kopia till er i beredningsgruppen. Årsredovisningen finns redan upplagd på förbundets hemsida. 
Inom kort kommer en lägesrapport om mars samt revisorernas återkoppling att skickas ut till styrelsen. 
Det är oklart om nästa styrelsemöte 6 maj kommer genomföras. 
 

Lägesrapport från Kansli 
Kansliet har arbetar hårt under mars med färdigställande av årsredovisning, förberedelse av 
revisorsgranskning samt att få klart upphandlingen av arbetsträningsplatser på Arbetsintegrerande sociala 
företag. I och med COVID19 har omställningen från fysiska till digitala möten tagit en del arbetstid. 
Förbundet använder sig av skype (tjänstemän) och teams med övriga (ex politiker). Kansliet har arbetet 
med att stötta MIA projektet i hanteringen av COVID19 gällande riktlinjer av deltagarmöten, inflöde, 
medarbetare m.m.  

Lägesrapport strukturella insatser 
Gemensamma forum  
     15/9   ”Tjänsteman i det komplexa offentlighetens tjänst”  Håller på att bokas med Bo Månsson  
      7/10   Planerar lokal FINSAM konferens planeras , se bifogat utkast på upplägg 
 

SAMSUS genomförde ett digitalt möte med arbetsgrupp den 20 mars och arbetat fram ett digitalt forum 
den 6 maj , se och sprid inbjudan. Tips från gruppen är att se över ljudupptagning till detta forum ,ex 
konferenspuck. Förslag är att även spela in föreläsningen för senare spridning. 
 

Vårddialog,  Pausas svårt att få till möten/kontakt 
 

Insatskatalogen pågår som vanligt 
 

Stödja ASF Avtal klart med 7 ASF 
                   Reinnovation, Selmas hunddagis, Berga Beds Café recomendera, Resurs i Roslagen,  
                   Roslagskrafter och väddö hälsoträdgård. 

  



 
 

 

Lägesrapport från individinsatsen MIA 
Förbundet har plockat in en kompletterande utvärdering som fokuserar på en effektutvärdering av mia-
projketet, uppskattad kostnad 68 tkr. Mia projektet i sig har en kvalitativ utvärdering mer kopplat till 
intervjuer och enkäter med deltagare. 

I samband med att vi nu ska avsluta MIA (maj) och påbörja förlängningen MIA vidare (juni) så har Sophia 
och delprojektledaren Cecilia träffat styrgruppen och säkerställt personalresurser även för förlängningen 
och till och med hösten 2022. Avtal utformas just nu och ska snart ut till styruppsrepresentanterna. 
Utökningen av våra projektlokaler i Tibble pågår. 

Mia projektets styrgrupper har blivit inställda och istället fått information via lägesrapporter och 
möjlighet att återkoppla till projektledaren.  

Medarbetare följer sin ord. Parts riktlinjer. COVID19 påverkan: Inställda temamöten, Färre kundmöten, 
framflyttade kursstarter, färre starter av arbetsträningar. Medarbetare kommer ikapp med administration 
samt undersöker alternativ för ovanstående ex Promenadmöten, digitala möten, nya kreativa lösningar 
med ex ASF (hemuppgifter, telefon, fortsatt arbetsträning) 

 
Lägesrapport från respektive 
Samtliga parter har riktlinjer om distansarbete. Alla ställer om till färre fysiska möten och mer digitala 
möten och andra lösningar. Gruppaktiviteter ställs in och ställs om till mer individuella möten som 
fortfarande sker hos vissa parter vid särskilda fall. Många arbetar med sin beredskap och man är bered att 
gå in och arbeta med andra arbetsuppgifter än vad man är anställda som. 

Försäkringskassan har ett stort inflöde just nu. Tips är att se på deras hemsida vilka ersättningar som finns 
som kan kopplas till situationer vid COVID19. 
 
Kommande möten   
Extra insatt möte 8/5 
Delårsavstäming 2/9,  
Höstens möten 2/10, 6/11 och avslut 18/11 
 
 

 


