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Delårsavstämning Samordningsförbundet Roslagen 190828. 

Se bifogad PowerPoint delårsavstämning 180828 

I verksamhetsplaneringen för år 2019 framgår 

Adm. Aktiviteter  

●Involvering av nya medlemmar 

● Nätverk Samordningsförbund Stockholms län 

● Medelutlysningar 

● Uppföljning och utvärdering  
-Nya medlemmar – uppstarten och informationssatsning samt visionsarbetet. 

Löpande information från samordningsförbundet är hittills inplanerat för hösten till Danderyds 
kommun/socialkontoret avd. äldre-funktionshindrade samt Norrtäljekommun/Socialnämnd m.fl. 
-Nätverket sthlm – möten. 
Samordningsförbunden i Stockholms Län har löpande möten både på Chefsnivå, men även för 
gemensamma delprojekt och t.ex. erfarenhetsutbyte mellan insatser som ”sjukskrivna utan 
sjukpenning”. 
-Medelutlysning - Två ESF utlysningar.  
Vi har ansökt om ESF inriktat emot unga, ”Rätt stöd för mig”. Projektägare Stockholm stads 
Samordningsförbund. Ansökan om förlängning ESF MIA projektet till år 2022, skickas in i början av 
oktober och svar förväntas inkomma i december 2019.  
-Uppföljning – socioekonomiska rapporten MIA samt MIA regional utvärdering, Se bifogade bilagor. 
 
Strukturella insatser 

●Behovsanalys  

I början av detta år tog samordningsförbundet fram ett underlag för kartläggnings-och behovsanalys 

från samtliga medlemmar. Syftet är att får fram vilka insatser vi behöver göra samt se vilka 

medlemmarnas behov är. Det inkom en del underlag, men saknas fortfarande från 3 kommuner. 

Behovsanalysen har varit underlag för b.la SAMSUS. 
 

● Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS) 

En arbetsgrupp har tillsats och består av representanter från AF, FK, REKO, Danderyds kommun och 

Norrtälje kommun. Uppdraget är att öka kunskap och därmed förståelse för våra medlemsparters 

uppdrag/arbete. Ett tillfälle med information var i början av majmånad och handlade om FK och 

REKO. Utvärderingen var mycket tillfredsställande. Den 9 oktober under förmiddagen kommer 

ytterligare ett tillfälle, se särskild inbjudan(kommer inom kort, eftersom ”save the date” skickades ut 

redan första veckan i juni). Vid detta tillfälle kommer Af och socialförvaltningen Danderyds kommun 

att informera. 
 

● Gemensamma forum – 1-3 st. 

Den 20 februari 2019 hade vi en utbildningsinsats tillsammans med invigningen av Samordnings-

förbundet Roslagen. Ca 60-70 personer deltog. Planerad gemensamt forum för Roslagens 

samordningsförbund är till den 16/10 kl. 09:00-11:30 med föreläsning utifrån Jämställdhet/jämlikhet 

-Hälsa. Detta sker i samband med Finsamveckan, vecka 42 då alla samordningsförbund i Norra 

Stockholm bjuder in till föreläsningar olika dagar under veckan. Särskild inbjudan kommer skickas ut. 



 
 

● Digital insatskatalog 

www.insatskatalogen.se Insatskatalogen är en plats där vi tillsammans samlar insatser för personer 
som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Katalogen är från början ett verktyg för 
handläggare inom olika myndigheter, men är numera också tillgängligt även för medborgarna. 
Sökverktyget ger en överblick och gör information lättillgänglig om vilka insatser och stöd en person 
kan behöva för att komma vidare emot arbete. För att kunna fylla på och uppdatera denna för totalt 
6 kommuner så behövs hjälp från er medlems kommuner. 
Pernilla kommer ta kontakt med de som sitter i Beredningsgruppen angående detta. 
 

● Vårddialog, utveckla samarbete med lokala vårdgivare. 

Karin Daun är anställd 20 % samordnare för detta uppdrag.  
 

● Stödja Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 

Detta har varit en uppgift som Ebba Sellström axlat och i samband med hennes pensionsavgång 

avslutas detta lokalt till regional uppgift. Besök kommer ske under hösten till styrelsen. 

Individinsats 
●Mia projektet (Österåker/Täby) se bilagor. 

Projektet rullar på enligt plan och hittills x deltagare av 170st. planerat tom maj 2020. 

● Individinsats i förbundets samtliga kommuner. 

Kommer påbörjas i de nya kommunerna i september med förväntat intag av de första deltagarna i 

oktober. Målet för de nya kommunerna är 68 deltagare tom maj 2020. Finansiering via Förbund och 

ESF medel. Kostnader för året hittills 30 %, personal 856 tkr, lokal 150tkr saknar fakturering för 

projektpersonal från Österåker delvis Af (tom mars) och FK (juni). 

Deltagarinsats 737 tkr (600 tkr arbetsträning) 

 

Förbundets verksamhetsfokus för hösten 2019 

Administrativa (0,7 personal resurser - Sophia och Pernilla) 

Slutföra medelsansökningar och Verksamhetsplan 2020. Utreda rekrytering av Ekonom (20 %) 

Strukturella insatser (0,7 pers. resurser - Pernilla och Karin) 

Stöd från medlemsparter 

Individinsatser (8,0 pers. resurs – Cecilia och 7 projektpersonal) 

Förvalta nuvarande resultat i MIA-projektet 

Utökning av projektet - 6 kommuner ett projekt 

Tillsättning/Utlåning av ny projektpersonal start 1 sept. 

In-remittering av deltagare från nya kommuner fr 1 okt. 

 

 

Utbildning jämställdhet 190828. 
Föreläsare Liselott Vahermagi 

Se bifogad PowerPoint jämställdhet samordningsförbund 190828 
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