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MINNESANTECKNINGAR 

 
Närvarande 

 
 
 
Frånvarande 

Sophia Dahlgren Samordningsförbundet ordförande 
Karin Daun Samordningsförbundet, sekreterare 
Josefine Hagmyr (Försäkringskassan) digitalt 
Jens Bengtner (Region Stockholm) digitalt 
Christer Rindensbacher(Arbetsförmedlingen) digitalt 
Ali Rashidi (Norrtälje) digitalt 
Lorentz Ogebjer (Vaxholm) 
Camilla Wass (Täby)  
Agnes Edgren (Danderyd)   digitalt 
Lina Rönneblad (Danderyd) digitalt 
Ann Sofie Holgersson (Vallentuna) digitalt 
Kotte Wennberg (Täby)  digitalt 

Vakant (KSON) 
Yvonne Alli (Österåker) 
 

 

1. Genomgång dagens agenda och minnesanteckningar från föregående sammanträde. 

Se minnesanteckningar beredningsgrupp 8 maj.   

2. Återkoppling/reflektion från delårsavstämningen den 2 sept.  

Mats Tystrups föreläsning – ”De organisatoriska mellanrummen”. Se bildspel. 

Vad tog vi med oss? Tankar och idéer kring föreläsningen. Den var mycket inspirerande. Intressant att 

få ett helhetsperspektiv kring vårt uppdrag/ vad vi arbetar med i förbundet. Tips! Bjuda in chefer, fler 

berörda tjänstemän till samma föreläsning.   

3 (4) .Muntlig lägesrapport samt input avseende utkast verksamhetsplanering för 2021  

 Kansli - Lokala samråd finns. Ska vi ha dessa kvar. Bra att vi deltar. Bra forum. FK dragit sig ur dessa 

och verkar inom ramen för förbundet.  

 SAMSUS- Diskussion i beredningsgruppen – 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. 

 Vårddialog – Inga synpunkter på samordnarens uppdrag under 2021.  

Jens Bengtner, Region Sthlm, informerar om ett förslag inom Regionen som innebär att 

Rehabiliteringskoordinatorerna (REKO) i primärvården ska ingå i Husläkarnas ordinarie uppdrag. 

Beslut tas i slutet av november 2020. Träder i kraft fr o m 1 februari 2021. Jens flaggar för en 

turbulens i organisationen under en övergångsperiod. REKO inom Psykiatrin är på gång att införas 

som ett ordinarie uppdrag inom Regionen. Oklart när det blir.  

 Gemensamma forum 

     Kommande forum under 2020 

   7 oktober - Webbinarium om Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF) . 

      21 oktober - Webbinarium om AFs nuläge och framtid. Detta forum anordnas gemensamt med 

samordningsförbunden SUVS och Sundbyberg. Föredragshållare är Amer Baalbaki, Christer 

Rindensbacher m fl) 
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Förslag till teman för forum 2021 är under våren webbinarium om psykisk ohälsa, våld i nära 

relationer, MIA-Vidare och SAMSUS forum. Förhoppningen är ett fysisk föreläsning om att arbeta i 

offentlighetens tjänst med Bo Månsson till hösten samt en regional FINSAM konferens. 

  Stödja ASF  

 Upphandling pågår av nya ASF platser 

 Insatskatalog 

Samtliga kommuner i förbundet finns nu representerade i katalogen  

Minst 2 – 3 insatser/ kommun ska vara registrerade. Insatskatalogen är ett verktyg främst för 

handläggare och tjänstemän. Även medborgarna kan gå in och söka i registret.  Fundera över hur vi 

informerar om katalogen i den egna organisationen. Hur når vi ut till medarbetarna? Ansvaret för 

att fortsätta rapportera insatser/ underhålla registret vilar nu på förbundet.  

•   Operativ individinsats  - Mia Vidare  
Projektledare Cecilia rapporterar. Idag har vi 77 deltagare inne i projektet. Mål 330 deltagare. Det är 

för närvarande ett högt tryck på inremmitteringsteamen. Extra möten har bokats in.  Nya deltagare 

på väg in från alla kommuner utom Danderyd och Täby . 

Fråga från beredningsgruppen; Kommer den socioekonomiska rapporten delas upp så man ser vilka 

kommuner deltagarna kommer från?  

Svar; Nej inte vad Cecilia känner till i nuläget. Bra fråga att fundera över. Bestämdes att lyfta frågan 

till den lokala styrgruppen MIA.   

 

I pipeline ligger hur kan MIA utveckla samarbetet med regionen. Kartlägga vilka samarbetsytor vi 

har med vården . Vilka kontaktytor finns? Ta vara på dessa och utveckla dem. Kartläggningen görs 

av Annika Falck och utredare Christoffer Zetterberg. En enkät har precis sänts till regionen.  

Fråga från beredningsgruppen; I delprojektet Mia Sundbyberg ställer de frågor om våld. Där har man 

hittat en antal våldsutsatta. Hur gör Mia Roslagen? Från Försäkringskassans sida är det intressant 

att få återkoppling på hur Mia jobbar med frågorna. Det är svåra frågor att ställa till klienter. Syftet 

är att stärka parterna.  

Svar;  Mia har påbörjat samma arbete i Roslagen. Kartläggningsmaterial har framtagits. Arbetet ska 

utvecklas under 2020/2021. Tema om våld finns på agendan regelbundet.  

4. Lägesrapport från Kansli 
 

Verksamhetsplanering 2021 Genomgång av bifogat utkast av verksamhetsplaneringen 2021. 

Synpunkter från gruppen togs emot. (se föregående punkt).  

Förstudie ” Näringsliv och ASF i Norrort/Roslagen?” 

Förbundschefen uppmärksammar gruppen på utlysning från ESF avseende möjligheten att ansök om 

förstudie via ESF, föreligger ingen medfinansierings krav. Går att ansöka om maximalt 400 tkr och 

Ansökan ska lämnas in senast den 29 oktober.  

https://www.esf.se/Min-region/Stockholm/Utlysningar1/Utlysning/?sourceId=44065 
 

https://www.esf.se/Min-region/Stockholm/Utlysningar1/Utlysning/?sourceId=44065
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Utdrag ur utlysningen: 

Förstudier handlar om att ta fram en problem- och behovsanalys inom ett område. Som sen ev.  kan 

utvecklas till ett projekt. 
 

Förstudier ska vara kopplade till något/några av de fem områdena :  

1 Ekonomisk utsatthet 2 Etablering på arbetsmarknaden  3 Återinträde på arbetsmarknaden   4 Instabil 

ställning på arbetsmarknaden   5 Stabil ställning på arbetsmarknaden 

Från utlysningen: Arbetslösheten är fortfarande hög inom vissa grupper och arbetskraften saknar 

alltför ofta den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Stockholmsregionen har drabbats värst vad 

gäller förlorade arbetstillfällen på grund av Corona-pandemin. 
 

Ex på insatser som nämns i utlysningen: • utbildning och stärkande insatser för individer   

• arb. för jämställdhet, tillgänglighet, inkludering • validering• livslångt lärande  

• omställning   • hållbart arbetsliv  
 

ESF lyfter ex behov av : • matchning …. på arbetsmarknaden • kompetensutveckling för 

yrkesverksamma • motverkar utanförskap • främjar kompetensutveckling insatser för att locka fler till 

bristyrken • insatser för att skapa nya tjänster möjliggöra yrkesväxling  

• motverka diskriminering på arbetsmarknaden.  

Kriterier från samordningsförbund; För att Samordningsförbundet ska kunna ansvara för förstudien 

måste den rikta sig mot områden som är ett komplement till ordinarie verksamhet, bidra till att skapa 

struktur så att samverkan fungerar över tid inom rehabiliteringsområdet samt  bidra till en effektivare 

användning av gemensamma resurser. Förstudien ska beröra individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser 

Vad kan en förstudie i Roslagen handla om? 

•Vilka aktörer har idag kontakt med arbetsgivare/ASF i sytfte att arbeta med arbetsträning?  

•Kartläggning hur ser Målgrupp behov ut vid arbetsträning/matchning? 

•Vilket stöd behövs vid arbetsträning/matchning? För Deltagaren? Arbetsgivaren? ASF? 

•Kartläggning hur ser Arbetsmarknaden ut i Roslagen? 

 

Fråga från förbundschefen; Är det intressant för medlemmarna att jobba vidare på en ansökan om 

medel för en förstudie? Det handlar om att ta fram problem och behov inom något av de fem 

områdena. 

En diskussion följer i beredningsgruppen; 

Norrtälje kommun, Ali Rashidi, - tycker det är intressant att undersöka vad man kan göra tillsammans.  

                 Matchning ser olika ut i olika kommuner. 

Arbetsförmedlingen, Christer R,  tycker det är intressant. Politiska styrningen påverkar uppdraget  

                 kopplat till budget inom AF.   

Täby kommun, Kotte Wennberg, anser att det kan vara värt att titta på, framförallt med fokus på  

                 gränssnitt. DUA kämpa vidare med info till arbetsgivare.  
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Beredningsgruppens åsikt är att förbundet kan titta vidare på frågan. Danderyds kommun reserverar 

sig med motiveringen att stämma av frågan på hemmaplan först.  

Hur går vi vidare? Förbundschefen behöver hjälp med att utforma ett underlag till en ESF ansökan om 

förstudie. Beslutas att förbundschefen mailar ett konkret önskemål till medlemmarna i 

beredningsgruppen som kan vidarebefordras till berörd enhetschef. 

 

5 Till kommande styrelsesammanträde 21 oktober 

Ansökan från Täby kommun om att kartlägga medborgare inom etableringen alt nyanlända inom 

NANO Nätverket. Se bifogad ansökan 
 

Diskussion i beredningsgruppen som kommer fram till att ansökan inte ligger inom ramen för 

förbundets verksamhet. (Se förbundsordningens stadgar, paragraf 4.) Beredningsgruppen kommer inte 

att bereda ärende för beslut i styrelsen.   

 

Förstärka upp budgetposten arbetsträningsplatser i MIA projektet 

I och med pandemin har individuella möten i projektet minskat men en insats som fungerat väl och 

varit efterfrågan är arbetsträningsplatser via ASF. Budgetposten är nu överanvänd och MIA styrgrupp 

har lämnar en förfrågan till samordningsförbundet om ytterligare medel till fler arbetsträningsplatser.   
 

Diskussion i beredningsgruppen – enhälligt ja från beredningsgruppen.  

Beslut att ansöka om medel från ESF till förstudie 

Ansökan ska lämnas in senast den 29 oktober.  
 

Diskussion i beredningsgruppen – Efter dialog med berörda enhetschefer ta upp ärendet till styrelsen. 

 

6. Övrigt 

Förslag beredningsgruppens sammanträden 2021 

5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj ,  kl.09.00 – 11.00 om inte annat anges. 

Inga synpunkter från beredningsgruppen.  

 

 

Kommande möten 2020 : 6 november och årsavslut med styrelsen den 18 november 


