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Mötet öppnas och Samordningsförbundets ordförande hälsar välkomna och närvarande presenteras. 

 

Mötets kontext 

Sophia sätter mötet i ett sammanhang och anledningen till att de är inbjudna. Kort om hur välfärds-

systemen kan uppfattas av en medborgare och varför vi behöver samordna oss. 

 

Genomgång av förra sammanträdet input till förbundet 

● Kartlägga gränssnitten mellan insatser som leder medborgare närmre arbete. 

Har påbörjats 
  

● Kort årlig rapport till respektive medlem  

Ej påbörjad. Ambition att boka in medlemspart/styrelserepresentant för en kort avstämning i höst. 
 

● De strukturella insatsernas fördelar. 

  Ej påbörjas 
 

●Följ vilka insatser/metoder som ger effekter att få målgruppen närmre egen försörjning.  

 Följer den evidensbaserade BIP metoden (bekraftelse indikator projektet) från Danmark. 
 

● Viktigt att arbeta med de unga  



 

 Har dialog med kommunernas aktivitetsansvariga och bjudit in dem till styrelsen.  Försöker få in fler   

 från målgruppen unga i vårt deltagarprojekt MIA vidare.  

 

Förra året 

Vi avslutade vårt projekt MIA som i effektutvärdering visar en 14% minskning av deltagarnas offentliga 

försörjning. Projektet fortsatte sen i ett förlängningsprojekt, MIA vidare.  

Förbundet har granskats av revisorer och medlemsparter har fått en årsredovisning och granskning för 

kännedom och för beslut om ansvarsfrihet.  Vi sköter oss regelmässigt men ökade vårt egna kapital 

med 0,5 m.kr och ökade p det höga egna kapitalet, vilket även är vår enda anmärkning från revisorerna. 

Inriktningen är att förbundet ska ha ett eget kapital runt 1,5 mkr och vi ligger på 3 ,5. Dock är Roslagen 

ensam om detta utan flera förbund har denna problematik, speciellt detta år med pandemin. 

 

Nuvarande året  

Vi arbetar med inputen från medlemmarna om kartläggning, vi tittare vidare på BIP metoden samt 

arbetsintegrerade sociala företag som kan ses som en språngbräda för målgruppen att närma sig eget 

arbete/försörjning. Förbundet arbeta med att få ner det egna kapitalet från 3,5 till 2 m.kr under 2021. 

 

Projektet MIA vidare 

Cecilia Sjömark berättar mer om förbundets flaggskepp Projektet MIA vidare. Ett projekt som arbetar 

med insatserna myndighetsgemensamt samverkansteam, individuellt stöd, gruppverksamhet och 

förrehabiliterande arbetsträning för att rusta individer att ta del av ordinarie parters insatser 

alternativt hela vägen ut i arbete eller studier.  

 

Input från medlemmarna 

Några kommunparter är särskilt stolta över sina arbetsmarknadsinsatser (jobbcoach, arbetsmarknad 

center). Trots detta upplevs det att det saknas ett flöde och det finns en risk att medborgare fastnar i 

insatser. Arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret  och nyanlända lyfts som utmaningar. 

Speciellt när det gäller insatser ut i arbete. Är svårt med praktikplatser. 

 

Samordningsförbundet avser att : 

● Se närmre på flödet för arbetslösa 

● Ta lärdom av kommunernas arbetsmarknadsinsatser och se hur förbundet kan bistå dem. 

 

 


