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MINNESANTECKNINGAR DELÅRSAVSTÄMNING 

2020-09-02 kl. 09.00 – 12.00. 

 
Närvarande 

Sophia Dahlgren Samordningsförbundet, ordförande 
Karin Daun Samordningsförbundet, sekreterare 
Josefine Hagmyr (Försäkringskassan), digitalt 
Jens Bengtner (Region Stockholm), digitalt 
Christer Rindensbacher (Arbetsförmedlingen) 
Kotte Wennberg (Täby)  
Lorentz Ogebjer (Vaxholm) 
Frida Herman (KSON),digitalt 
Agnes Edgren (Danderyd),digitalt 
Camilla Wass (Täby),digitalt 
Carina Erlandsson (Danderyd) 
Eva Strand( Täby) 
Torbjörn Einarsson (Vallentuna) 
Lena Hallberg (Vaxholm ) 
Christina Funhammar (Österåker),digitalt 
Lotta Lindblad Söderman(Region Sthlm) 
Maria Martell (Försäkringskassan )  
Åsa Rundlöf  (Arbetsförmedlingen) 
Nina Jungs (Norrtälje) 
Lina Rönnblad (Danderyd), digitalt 
 
Förmiddagen inleddes med en inspirationsföreläsning om de organisatoriska 
mellanrummen. Inbjuden föreläsare;  Mats Thyrstrup. Se bifogad Power Point bilaga föreläsning. 
 
Efter avslutad föreläsning hade vi en dialog om ; Hur arbetar vi inom förbundet med de organisatoriska 
mellanrummen mellan våra medlemsparter? Reflektion kring  bild 17 i powerpoint.  
 
Därefter presenterade Sophia Dahlgren Samordningsförbundet 2020 avseende hur långt vi kommit  
enligt verksamhetsplaneringen 2020, om det övergripande nuläge och framåt.  
Se Power Point bilaga samordningsförbundet. 
 
Kansliverksamhet- Bevaka medelsutlysningar. Arbeta med VP 2021.  
 
Strukturella insatser : 

 Vårddialog – Pandemin har inneburit att planerade fysiska möten ställts in/ej bokats då vårdgivare 
omprioriterat i verksamheterna. Vårddialoger förs nu via rehabiliteringskoordinatorerna. Under 
våren har två möten genomförts. Fokus är att informera om förbundets verksamhet i allmänhet 
och MIA-projektets möjligheter i synnerhet.    

 Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS). Ett fysiskt/digitalt forum hölls i maj. Femtiosex 
personer deltog. Tema var Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens roll, ansvar och insatser till 
målgruppen samt Projekt MIA Roslagens insatser och stöd till målgruppen. I augusti genomfördes 
en Workshop med fokus på samverkan/ samarbete kring målgruppen.  
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Operativ individinsats: MIA-projektet  

 Deltagarmål: 240 deltagare (efter utökning av förbundet). MIA Roslagen har totalt haft 202 unika 
deltagare (87 män, 113 kvinnor, 2 som ej angivit kön). 

 Mål arbete/studier: 30%. Totalt under MIA projektet har 16,3% avslutats till anställning eller 
studier.  

 Mål ordinarie arbetsförberedande insats: 40 %.Bortsett från de deltagare som avlutats till MIA 
Vidare har 39 % av deltagarna d.v.s. 62 personer (43 kvinnor och 19 män) avslutats till ordinarie 
arbetsförberedande insats inom ordinarie myndighet. Vi blickar framåt mot det fortsätta arbetet 
under hösten i förlängningsprojektet MIA- vidare. MIA- vidare är ett tillämpningsprojekt med 
inriktning på hur implementera i vissa delar.  

 
Samordningsförbundet 2020/ 2021 – Framåt 

 Hur ser vår ekonomi ut för 2020 och 2021? Se bilaga ekonomirapport Roslagen q1, q2.  

 Tjänstemännen från regionen aviserar en eventuell minskning av tilldelning medel 2021 .  
Beslut är ej fattat.  

 Samordningsförbundet beslutar att verksamhetsplanera inför 2021 utifrån medelstilldelning 2020. 

 Medelstilldelningen för 2021 är samma som för 2020 dvs 6,0 mkr. 

 Input från styrelsen; Hur ser prognosen ut vid till årets slut? Svar från Förbundschefen är att 
prognos lämnas vid nästa styrelsemöte. 

 
Övriga frågor  

 Vad händer när Mia avslutas 2022? Implementering – arbetet måste starta redan nu. Ersätta 
förbundets verksamhet med ordinarie verksamhet.  
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