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MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP 2020-11-06 
 
Närvarande:  
Sophia Dahlgren Samordningsförbundet ordförande, Karin Daun Samordningsförbundet, sekr.  
Josefine Hagmyr (Försäkringskassan), Jens Bengtner (Region Stockholm), Ali Rashidi (Norrtälje),  
Christer Rindensbacher(Arbetsförmedlingen), Lorentz Ogebjer (Vaxholm), Agnes Edgren (Danderyd), 
Lina Rönneblad (Danderyd),  Ann Sofie Holgersson (Vallentuna), Kotte Wennberg (Täby),  
Yvonne Alli (Österåker) 

1. Genomgång dagens agenda och minnesanteckningar från föregående sammanträde. 
 

2. Återkoppling/reflektion från delårsavstämningen den 21 oktober  
 

Input från styrelsen  

 beslutade att tillföra medel från förbundets budget till projektet Mia –vidare med 500 tkr.  

 noterar att förbundet har ett högt eget kapital i budgeten. Frågan är hur ska vi arbeta ned kapitalet ?  

 ställer sig positiv till att finansiera Mia-projektet med ytterligare medel utöver de 500 tkr som beslutats.  

 vill att förbundet arbetar mer med spridning och information om förbundets uppdrag och verksamhet 
till medlemmarna under kommande verksamhetsår.  

 

3. Lägesrapport från Kansli 

 

•Vi kan konstatera att den pågående Pandemin påverkar förbundets möten och insatser. Inriktningen är att  

  vi ställer om och inte in planerade möten. Vi har mer digitala möten nu än tidigare.  

•Förbundets revisor från Österåkers kommun önskar kontakt med kollegor/ revisorer inom förbundets  

  övriga kommuner. Lämna kontaktuppgifter till Sophia. 

•Den 12 nov bjuder förbundet in till medlemssamråd. Samtliga KSO har tackat ja, förutom Norrtälje  

  kommun. 

•Vakanta tjänster i förbundet: 40% tjänst inom media/digitalt stöd  , 30% tjänst utveckla/underhålla  

  insatskatalogen, 40% tjänst utveckla stöd till ASF 

4 .Lägesrapport insatser  
 

Operativ insats MIA 

Den första digitala kursen har hållits i MIA projektet. Det fungerade bra. Pågående individinsatser i 

projektet har fn 90 deltagare. MIA projektet bedömer det som rimligt att ligga på denna nivå utifrån de 

befintliga personalresurserna inom projektet. Utmaningen är att ha en bra balans mellan in- och 

utskrivningar av deltagare. 

Strukturella insatser 

•Två kommande webbinarium är inplanerade, den 13 november;  

  ”Rehabiliteringskoordinator” sänds kl. 09.00 – 10.00  

  ”Att motivera en medmänniska” sänds kl. 13.00-14.00 

•Vårddialog,  Möten med lokala vårdgivare är fn parkerade pga. pågående pandemi. Möten/ dialoger förs  

  med REKO lokalt i dialog med SAMSUS gruppen.  

•ASF- Ett uppdrag är att stödja ASF. Utvecklingsarbetet sker i dialog mellan ASF-stödjaren och MIA-

projektet.  

Ett nytt ASF är på gång att etableras i Vaxholm. Verksamheten är inriktad på trädgård och yoga.  
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5 Till kommande styrelsesammanträde 18 november 

Till styrelsesammanträde 18 november kommer beslut om följande tas upp: 

•Beslut – Godkänna VP och budget 2021.  

•Beslut – Godkänna samarbete med övriga samordingsförbund enligt  

                  den länsgemensam kommunikationsplan. 

•Beslut -  Utse ny ordförande och vice ordförande 

 

6. Övrigt 
 

Nästa sammanträde är den 18 november.  

På förmiddagen träffas beredningsgruppen, mötestiden kommer att kortas ned. Sophia återkommer om 

tid.   

Kl.13.00 har för beredningsgrupp och styrelse gemensam avslutning genom att få lyssna på en deltagare 

från Mia projektet som berätta om sina erfarenheter. Beredningsgruppen närvarar digitalt.  
 

Sophia kalenderbokar datum för 2021; 5/2, 5/3, 2/4, 7/5. Samtliga möten är mellan 09.00 –11.00. 

Övriga frågor 

Fråga från Josefine Hagmyr; Vi har ett överskott i budgeten på 1,5 milj. Var placeras överskottet?  

Svar;  I avvaktan på ett ev. beslut om ny insats / överföring till MIA projektet kvarstår medlen tills vidare i 

VP Ekonomi.   


