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MINNESANTECKNINGAR 
 

Närvarande 

 
 
Frånvarande 

Sophia Dahlgren Samordningsförbundet ordförande 
Karin Daun Samordningsförbundet, sekreterare 
Cecilia Sjömark, projektet MIA Roslagen 
Marie Leitzler, digital administratör 
Josefine Hagmyr (Försäkringskassan)  
Jens Bengtner (Region Stockholm)  
Christer Rindensbacher(Arbetsförmedlingen)  
Lorentz Ogebjer (Vaxholm) 
Kotte Wennberg,  Camilla Wass (Täby)  
Lina Rönnblad (Danderyd)  
Ann Sophie Holgersson (Vallentuna)  

Silvija Mujakovic 
Ali Rashidi (Norrtälje) 
KSON (vakant) 
Anna Gezelius (Danderyd) 
 

 

1.0 Genomgång agenda och minnesanteckningar från föregående sammanträde. 

Se minnesanteckningar beredningsgrupp 18 november 2020.   

 

2.0 Muntlig Lägesrapport insatser 
 

 •Strukturella insatser  
 

SAMSUS- uppdrag från föregående beredningsgrupp; Vad vill vi med SAMSUS 2021? 
Beredningsgruppen efterfrågar en skriftlig sammanfattning av vad gruppen kommit fram till 
under 2020. Sammanfattningen ska även innehålla förslag på hur man önskar gå vidare. 
Gruppen har ett arbetsmöte den 12 februari där frågan ska beredas. Förslaget presenteras 
vid beredningsgruppens möte den 5 mars. 
 

Vårddialoger – pågår i form av inplanerade digitala möten med REKO enligt plan. 
Samordnaren har medverkat vid en inspelning av podden ”Allt om försäkringsmedicin” i ett 
avsnitt som handlar om samordningsförbund. Se länk:  
https://open.spotify.com/show/1nbmVgoqjOzXRTMraKj8om?si=wGG77iU_QYKn51lzBrTJ7g&nd=1  
På temat omvärldsspaning har samordnaren fått tips om en vårdmottagning på Djurö som 
testat att utse en vårdsamordnare för patienter som upplevs som särskilt vårdkrävande, som 
återkommande söker vård för olika ”krämpor” och upptar vårdens arbetstid. Patienter med 
en komplex problematik där man upplever en ”rundgång” mellan myndigheter.  
Finns liknande patientgrupper inom vår geografi? Vill vi testa en pilot på ett par 
vårdmottagningar? Ett utkast/förslag presenteras vid beredningsgruppens möte den 5 mars.  
 

Gemensamma Forum/webbinarium    
Februari - Mars  Utvärderingsserie MIA, 15 februari, 22 februari och 29 mars. 
April   Psykisk ohälsa 
Maj    Bo Månsson att arbeta i offentlighetens tjänst (ev flytt av datum).  
  7 maj SAMSUS ”  Läkarintyg i välfärden” 
 19 maj  Prel. digital FINSAM konferens 
 
Stödja ASF och Insatskatalogen - Förbundet har tillsatt en ASF samordnare och en 
katalogadministratör. 
 

Uppdrag

! 
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Operativa individinsatser –  Mia Vidare projektledare Cecilia rapporterar; 
84 deltagare är nu inne i projektet varav 44 deltagare som arbetstränar inom ASF. Fokus i 
projektet är de deltagare som arbetstränar.(Mål 330 deltagare 2022).  Nya kurser startar upp 
i februari. Prio målgrupp är ungdomar, (16-24 år). Ungdomsvägledare som har sex deltagare 
i varje grupp. Nytt är utomhusaktiviteter av olika slag.  Personalomsättningen i in-
remitteringsteamen är hög. Åtta av elva medarbetare har slutat.  Ansökan om utökade 
medel till MIA i form av fler arbetsträningsplatser förbereds till styrelsen. 
 

3. Lägesrapport från Kansli 
 

• Vårens kartläggning – är under arbete se 1: utkast. Gärna input på innehåll. 
   Presenteras vid beredningsgruppens möte den 5 mars. 
• Gränssnitt arbetsrehabiliterings insatser mellan Af, FK, kommun, MIA – under arbete se  
   utkast.  Sophia kan behöva kontakta er för ev. förtydligande av ex. gränssnitten.  
• Processbeskrivning av framtagande av nya insatser.  Det finns en framtagen  
   processbeskrivning av hur vi tar fram förslag nya insatser i förbundet. Se bilaga. 
• Årsredovisning 2020 är påbörjad. Utkast skickas till er för synpunkter inom kort. 
   Upplägget är enligt ny uppdaterad mall enligt nationella riktlinjer 
 

Tidsplan 
v   7; 1:a utkast skickas till Beredningsgrupp och revisionsbiträde för synpunkter 
v   8; - 25 feb Granskningsmöte med revisorsbiträde 
v   9; -   5 mars Beredningsgruppens sista synpunkter på ÅR 
v 10; -10 mars Slutgiltig ÅR till revisorer 
v 11; -17 mars Styrelsen beslutar om ÅR 
v 12; -31 mars revisorsmötet  

 

OBS!!  Om kommunernas revisorer (fr. Österåker)  behöver kontakt med revisorer 
             i andra kommuner kommer ni att tillfrågas för att förmedla kontakt. 

 

4. Anmälda frågor 
  

•Fråga från Lidingö om att ingå i samordningsförbund 
  Beredningsgruppen är enig om att det är ett mindre bra alternativ då Lidingö har en annan  
  geografisk områdestillhörighet (Sthlm City) när det gäller samarbetet med FK och AF.   
 

 •Fråga från Österåker (m.fl) om att finansiera ”förtroendeläkare”.  
  Framkommer att det pågår ett internt arbete mellan kommunerna i Nordost med att lösa  
  frågan. Ann-Sophie Holgersson ansvarar för att kontakt tas med Österåker för klarläggande.   
 

•Förfrågan om ytterligare medel till MIA projektet, se bifogad ansökan.  
  Beredningsgruppen positiv till förslag och avser bereda ärendet  till styrelsen.  
 

 Förfrågan om samlokalisering med FOU nordost 2020. Beredningsgruppen tveksam.  
Sophia undersöker  frågan vidare.   
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5. Lägesrapport Styrelse  
 

Återkoppling från föregående styrelsesammanträde 201118, se minnesanteckningar  
 
Beslutsärenden till Kommande styrelsesammanträde 17 februari  

 

•Delta i sammanträden på distans.  
 

•Utse ny ordförande och vice ordförande 2021-2022  
 

•Uppdatera delegation- och attestordning.  
 

•Internkontroll  
 
•Länsgemensam kommunikationsplan  
 

•Nominering ledamot till nationella nätverket samordningsförbund  
 

•MIA vidare ansökan om ytterligare medel 700 000 kronor 
 
 

6. Övrigt  
 
Ändring av planerat sammanträde 2 april till 9 april. 
 

Kommande möten 5 mars, 9 april, 7 maj. Kl.09.00-11.00 om inte annat anges. 
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