
 
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 

ROSLAGENS BEREDNINGSGRUPP 

När: Fredagen den 5 mars 
Var: Digitalt möte via teams 

  

Sammankallande: Sophia Dahlgren (Samordningsförbundet) 
Deltagare: Närvarande: Josefin Hagmyr  (Försäkringskassan) , Jens Bengtner (Region Stockholm), Christer 

Rindensbacher (Arbetsförmedlingen),  Lina Rönneblad/ Anna Gezelius (Danderyd), , Yvonne Alli 
(Österåker), Kotte Wennerberg / Camilla Wass (Täby), Ann-Sofie Holgersson (Vallentuna), Karin Daun  
 
Frånvarande:  Lorentz Ogebjer , Sanna Tinglöf ,Ali Rashidi / Silvija Mujakovic  

 

 

1. Genomgång dagens agenda och minnesanteckning föregående sammanträde. 
 
 

2. Muntlig Lägesrapport insatser 

•Strukturella insatser      
 

SAMSUS, se bifogat tjänsteutlåtande. Diskussion följde om SAMSUS gruppens fortsatta uppdrag.  
Reflektioner i gruppen; Sammanfattningsvis kan konstateras att gruppens uppdrag behöver 
formuleras tydligare. För att säkra gruppens uppdrag, mandat och förankring med berörd chef, 
föreslås en enklare överenskommelse mellan medarbetare och chef.  

 Uppdrag Förbundschef och samordnare: att formulera en tydlig beskrivning av SAMSUS gruppens  
fortsatta uppdrag och mål med en plan för hur kunskap om SAMSUS ska spridas vidare i de egna 
leden.  
 

Forum,   
     -Forum ”Tjänsteman i offentlighetens tjänst”  
       Fastställs till  6 och 9 sept. till en kostnad på 35.000 kr 
     -Inbjudan till forum om effektutvärdering 22 mars är klar. 
 
 Uppdrag till beredningsgruppen;: Förbundschefen ber gruppen vidarebefordra inbjudan till 

berörda inom respektive myndighet. 
 

•Operativ individinsats  - Mia Vidare  
 

Informerades om en möjlighet att göra projektet Nationellt. Beslutas enligt förslag skulle i så fall 
påverka förbundets verksamhet efter 2022 genom att MIA projektet skulle förlängas ytterligare. 
 

Reflektioner i gruppen;  
Ett nationellt projekt skapar möjlighet för andra regioner i Sverige att ta del av Mia-projektets 
erfarenheter och metoder/ fortsatta utvecklingsarbete. Beredningsgruppen är positiv och ser det 
som en spännande utveckling. Förbundschefen bevakar utvecklingen. 
 

  



 
 

 

3. Lägesrapport från Kansli 

•Vårens kartläggning. Diskussion utifrån bifogad kartläggning. Resultatet av kartläggningen används 
som underlag för kommande arbete under verksamhetsåret.  

Reflektioner i gruppen; 
Kommentar; Det är en tydlig och bra sammanställning. Inget saknas av det medlemmarna tagit upp i 
samtalen. Kom i håg att ändra sökväg vid hänvisning till länkar i utredningen. 

•Gränssnitt parters arbetsrehabiliterande insatser. En diskussion utifrån bifogat utkast följde. 
 

Reflektioner i gruppen; 
 Syftet med att redovisa gränssnitten är att tydliggöra var en parts ansvar tar slut och var en annan 

parts ansvar tar vid i samarbetet.  
 Inledningsvis viktigt att det i dokumentet framgår respektive medlems grunduppdrag enligt lag.  
 Modellen upplevs i övrigt som bra att utgå ifrån. 
 Sammanställningen är ett omfattande och tidskrävande arbete och gruppen är positiva till att anlita 

en medarbetare för att bistå i arbetet. 
 

 Uppdrag till beredningsgruppen; Förbundet önskar anlita någon som kan utföra uppdraget. Meddela 
förbundschefen snarast namn på medarbetare som kan åta sig uppgiften. Förbundet ersätter 
lönekostnad för arbetsinsatsen.  

•Årsredovisning 2020. Diskussion utifrån bifogat utkast. 
 

Reflektioner i gruppen; 
Inga tillägg. Redovisningen återspeglar väl de insatser som genomförts under 2020. Det stora egna 
kapitalet kom upp till diskussion. En fråga ställdes, kan kommande medelstilldelning till förbundet 
2022 reduceras, för att på så sätt minska det egna kapitalet? 
 
 

4. Beredningsgruppen  
 

 Pågående uppdrag till Beredningsgruppen från styrelsen 
    -  undersöka behov av ny insats 
    -  informationsinsatser till medlemmarna 
Förbundschefen återkopplar beredningsgruppens pågående uppdrag.  
 
 

5. Lägesrapport Styrelse 
• Förbundschefen informerar från föregående styrelsesammanträde den 17 februari, se protokoll. 
• Ärenden till kommande styrelsesammanträde den 17 mars 
   Årsredovisning, se bilaga samt en diskussion om förbundets egen kapital. 
 
 

6. Övrigt och anmälda frågor 
 Framåtspaning. ”Lagändring i sjukförsäkringen träder i kraft den  15 mars 2021; Länk till lagändring i 

sjukförsäkringen. Regeringens intention med lagändringen är att fler personer som har en anställning 

ska få längre tid till rehabilitering för att möjliggöra återgång till det egna arbetet. 

 Kommande möten  
Våren : 9 april, 7 maj. Kl.09.00-11.00. 
Delårsavstämning 8 sept., kl.09.00-12.00  

   Höstens : 1 oktober, 5 nov, kl.09.00-11.00. 
 
Årsavslutning  ändrat datum från 17 nov till 24 nov kl. 12.00-14.00 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/forandrade-regler-inom-sjukforsakringen
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/forandrade-regler-inom-sjukforsakringen

