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MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP 2020-11-18 

1 Genomgång av dagens agenda och föregående minnesanteckningar  
 
2. Lägesrapport från Kansliet  
Förbundschefen lämnade en kort återkoppling från medlemssamrådet den 12 november.  
Input från samrådet är ; 
 

 Kartlägga gränsdragningar arbetsförberedande insatser mellan aktörerna. Syftet är att 
minimera riskerna för dubbelarbete hos aktörerna i frågan och klargöra vem ansvarar för vad. 
Samordningsförbundet ska inte bedriva insatser som ligger inom ramen för ordinarie parters 
verksamheter/uppdrag.  

 Spana på andra förbund. Vilka effektiva insatser pågår som får målgruppen att närma sig 
arbete? Vad kan vi lära av andra? 

 Unga är en viktig målgrupp 

 Hur lyfter vi vikten av det strukturella samarbetet? Vi behöver redovisa vad de strukturella 
insatserna leder till.  Beskriver det pågående arbetet med kunskapsöverföring mellan 
medlemmarna. Kunskapshöjande insatser, som leder till resultat i form av ett säkrare 
bemötande och en effektivare handläggning i individärenden. Mjuka värden är svåra att mäta.  

 

Vakanta tjänster  inom förbundet 
•Tjänst inom media/digitalt stöd, ev tillsättning av deltagare med lönebidrag. 
•Tjänst utveckla/underhålla insatskatalogen, ev tillsättning medarbetare Försäkringskassan 
•Upphandlingen av tjänst för att utveckla stöd till ASF upphör till årskiftet, undersökning  
  anställning i österåkerskommun för fortsatt arbete. 

   
3. Muntlig Lägesrapport insatser  
 
Strukturella insatser 

 Informationsinsatser hos respektive medlem. Info insats har genomförts hos samtliga, utom 
Österåker och Försäkringskassan. Förbundschefen tar en förnyad kontakt med dessa 
medlemmar för tidsbokning.  

 SAMSUS/Forum – kunskapshöjande insats 
Genomförda digitala forum den 13 november;  ”REKO”  23 deltagare, ”Att motivera en 
medmänniska” 27 deltagare. Föreläsningarna finns inspelade under rubrik Forum på förbundets 
hemsida. Nästa forum äger rum den 23 november. Temat är ”Våld i nära relationer”. Inbjudan 
finns på förbundets hemsida under rubriken; På gång.  

 Vårddialog , pågår genom inplanerade digitala möten med REKO enligt plan.  

 Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)  
Ett nytt ASF är på gång att etableras i Vaxholm. Lokalfrågan är ej löst fn. ASF samordnaren 
arbetar med att utveckla nätverk och sprida kunskap om förbundet enlig plan.  

 Operativ individinsats MIA Vidare 
Projektet har nu 100 inskrivna deltagare i pågående aktiviteter. Mål 2022;  330 deltagare.  
Prövat att genomföra grupper digitalt med lyckat resultat. Förhållningssättet är att vi ställer inte 
in utan om i det rådande läget mht till pågående pandemi. Styrelsens beslutade vid föregående 
sammanträde om ett utökat anslag till MIA ( 500 tkr ) och ställer dig positiv till ytterligare 
medel.  Frågan om behov av ytterligare medel är anmäld till i MIA projektets styrgrupp. Ärendet 
kan komma som en punkt på beredningsgruppens möte i februari. 
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4. Blicka framåt 2021  
 

Genomgång av årshjulet 2021 ,se bilaga 
I januari är fokus årsredovisningen 2020 som ska vara klar senast 1 mars 2021. Resultatet av den 
socioekonomiska utredningen i MIA presenteras i januari. 
Datum för en digital konferens i februari kommer inom kort att fastställas.  
 

Inför vårens kartläggning och undersöka förslag till ny verksamhet? 
Var och en får fundera på hemmaplan. Vad vill vi titta närmare på och undersöka? Synpunkter 
lämnas till nästa beredningsgrupp. Beredningsgruppen kan tänka fritt och undersöka på 
hemmaplan. Uppdraget/insatserna ska ligga inom ramen beskriven i förbundsordningen;  

 

” Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra 
en ökad förmåga av egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.” 
 

Josefine Hagmyr lämnar förslag till en strukturell insats 2021. Tema ” Läkarintyget som 
dörröppnare till vårt välfärdssystem”. Syftet med insatsen är att öka medvetenheten. ”Rätt 
ersättning till rätt person”. Styrelseledamot har lyft målgruppen inom/efter etableringen. 
 

Uppdrag som beredningsgruppen har att arbeta vidare med är att fundera på om det finns behov 
av att utveckla MIA projektet ytterligare (frågan ställd i MIA styrgrupp) alternativt behov av ny 
insats eller både och.  
 

Lokal kommunikation och informationsplan 2021 
Vilka medlemmar har behov av information under 2021? Boka in Samordningsförbundet för 
informationsinsats. 
  
4. Övrigt 
Diskuterades beredningsgruppens roll och uppdrag i samordningsförbundet. Är uppdraget tydligt 
för var och en?  Framkom att vi kan bli bättre på att lyfta systembrister och avvikelser i 
verksamheterna. Förslag; att det blir en återkommande punkt på dagordningen.  
 

Jens Bengtner informerade om att det pågår ett arbete på HSF med inriktning att närma sig de 
lokala vårdgivarna. 
 

Reflektioner. De digitala mötena har utvecklats och förbättrats. Förbundschefen får en eloge för 
bra möten på distans. Bra med tydliga bilder vid genomgångar.  
 

Förbundschefen önskar boka ett digitalt möte med var och en under december. 
Uppdrag som beredningsgruppen Var och en skickar förslag på mötestid (30min)  till Sophia. Under 
december. Sophia mailar specifika frågor i förväg för möjlighet till förberedelse inför mötet.   

 
5. Kommande möten 
Vårens möten bokade till : 5 februari, 5 mars,2 april, 7maj. Kl. 09.00-11.00 om inte annat anges. 
 

Höstens möten bokas preliminärt till :  

-8 sept. Delårsavstämning med styrelsen,  

-1 okt och 5 nov, Kl. 09.00-11.00 om inte annat anges. 

-17 nov årsavslutning med styrelsen 


