
Beredningsgrupp



1. Föregående sammanträde 8 maj

• Återkoppling från föregående styrelsesammanträde 
- Revisorsrapport av årsredovisning
-Beslut om ansvarsfrihet fr medlemmar
-Upplägg av Lägesrapport som skickas ut inför styrelsesammanträde

• Kartläggning 2020

• MIA projektet

• Diskussion forum – digitalisering och flytt



2. Återkoppling/reflektion 2 sept.

Från föreläsningen om de organisatoriska mellanrummen

Relationsskrädderi - Vem bör känna vem? Vem ska kopplas ihop? 
Effektivisera = både externt och interna relationer. 

Arenor - förbundet skapar mötesplatser. Möten är värdefulla

Mandat/utrymme/slack för att kunna utvecklas. - Kunna ge medarbetare utrymme 
även vid oklarheter och aktiviteter som kanske inte ger effekt direkt. 

Utbildning/systemkunskap- Vem gör vad i mötet med deltagaren?
Medarbetare ”Jag är en del av systemet, vad är min del i det?”

Systematisk verksamhets utveckling- Samlokalisering, Går ej att göra på egenhand. 

Värdevisionen - Vårt språk och vår berättelse, Vad ger vi för signaler?

Sanktionerat sammanhang? -Får medarbetar gå utanför ordinarie arbete, ex workshop?



3. Muntlig Lägesrapport insatser

•Strukturella insatser     

-SAMSUS, Vårddialog, Forum, Stödja ASF, insatskatalog

•Operativ individinsats  - Mia Vidare



4. Lägesrapport från Kansli
Förstudie via ESF riktad till ”Näringsliv och ASF i Norrort” 
Förstudier tar fram en problem- och behovsanalys inom ett område.
Som sen ev. kan utvecklas till ett (ESF) 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

ESF lyfter ex behov av
• matchning …. på arbetsmarknaden      • kompetensutveckling för yrkesverksamma
• motverkar utanförskap • främjar kompetensutveckling för locka fler till bristyrken
• motverka diskriminering på arb. mark • insatser för att skapa nya tjänster möjliggöra yrkesväxling 

Utlysningen stänger den 29 oktober 2020.
Projekt kan starta mellan 1 januari 2021 - 31 mars 2021, pågå längst 9 månader. 
Max 400 000 kr per ansökan (ej krav på finansiering)

En Förstudie för att kartlägga:
-Vilka aktörer arbetar med matchning ”arbetsgivare och arbetstränande medborgare”? 
-Gränssnitt dessa aktörer emellan?
-Vad behöver den arbetstränande och arbetsgivaren, aktör,  för ännu bättre matchning?                      
(kommande projekt hösten 2022?)



Verksamhetsplanering 2021 

Kansli, Adm verksamhet 2021 

Resurser - Personal      - 1 förbundschef, 0,5 samordnare/adm, 0,5 ekonom
Arbetsplats  - 1 arbetsplats + 1 låneplats (tibblekyrka)

Ekonomi  - Kostnad av ca 2 m.kr

Förbundets organisation (Tyrhups Arenor/Relationsskrädderi)
Styrelsesammanträden
Våren: Feb, Mars, April  Hösten: Delårsavstämning Sept, Okt, Årsavslut Nov

Beredningsgrupp möten
Våren: Feb, Mars, April   Hösten: Delårsavstämning Sept, Okt, Årsavslut Nov

Fokus: -Förankring hos medlemspart
-Fortsatt inventering av behov hos sin medlemspart och 
medborgare som hamnar i de organisatoriska mellanrummen. 
-Ta tillvara idéer och input från sin medlemsparterna
-Arbeta med att bereda förslag på nya insatser till styrelsen.

•Förbundets nätverksarbete        PO-nordost, -NANO, -Lokala samråd??? 
•Kartläggning och behovsanalys  Uppdatera
•Bevaka medelutlysningar
•Uppföljning och Utvärdering    - Ytterligare mätmetod ???

Samordningsförbundet              - NNS indikatorerna
Strukturella insatser                   - antal deltagare
Operativ insats MIA-Vidare   -Fortsätt socioekonomisk utvärdering??



Strukturella insatser 2021
Resurser      Personal       - 1,00 Insatssamordnare (fördelad på flera personer)

Arbetsplats - Vid behov arbetsplats tibblekyrka.

Ekonomi      Kostnad av ca 750 t.kr.

•Vårddialog
- Delta i dialog ”Samordningsförbunden i länet och region Stockholm”
- Fortsätta nätverk och utveckla samarbeta med Rehabiliteringskoordinatorer 
- Återuppta kontakt med lokala vårdgivare hösten 2021. Prioriterat område psykiatrin?

•SAMSUS - Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (Systemkunskap)
Fyra arbetsgruppsmöten med deltagare från representation från: FK, AF, 
Rehabiliteringskoordinator, Kson, Danderyd, Österåker och Täby kommun.  
Arbetsgruppsmötena resulterar i två spridningsforum.
Diskutera i beredningsgruppen - Vad vill vi med SAMSUS?

•Stödja ASF (och näringsliv?)
-Förstudie Näringsliv och ASF i Norrort?
-Samarbete med Samverkan arbetsintegrerande företag i Roslagen (SAFIR)
-Visuell karta över ASF i nordost
-Feb en workshop om ”Supported employment – Att arbeta som handledare i ett ASF.”

•Gemensamma Forum 
Vårens webbinarium: Psykisk ohälsa, MIA Vidare Roslagen, ett SAMSUS webbinarium
Hösten:  Föreläsning? Bo Månsson att arbeta i offentlighetens tjänst, ett SAMSUS 
webbinarium

Regional FINSAM konferens. 

•Insatskatalog   Ny-lansering? när covid släpper



Operativ individinsats 2021   - MIA VIDARE
Resurser          Personal - ca 10 personal resurser (24 personer)

Arbetsplats  - 8 arbetsplats (tibblekyrka)
Ekonomi           Kostnad av ca 7,3 m.kr

Verksamhet (systematisk verksamhetsutveckling) 
● Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar samlokaliserade i MIA projektlokal. 
● Samverkansteam samlokaliserade myndighetsgemensamma möten varannan vecka kommuner. 
● Projekt fortsätter verksamhet med 2 kurser/termin, Ungdomsvägledning, SE-stöd, Arb.träning
● Under 2021 förväntas projektet erbjuda verksamhet till ca 230 deltagare.

Verksamhetsplanering
● Jan – Feb Deltagarutvärdering / starta kursutvärdering.
● Mars ”Inför implementering 2022 - konferens”                 (presentera utvärderingar, Digitalt?)
● April Utbildning i jämställdhetsintegrering
● Hösten        Fortsättning kursutvärdering och sammanställning av rapport.

Lokal styrgrupp sammanträden - feb, mars, april, maj, sept, okt, nov, dec

2021- fokus på om och vad som ska implementeras
Med stöd av Socioekonomiska utvärderings (klar dec 2020) diskutera:                          
-Vad vill vi implementera hösten 2022? Vad är realistiskt att implementera? 
-Hur förankras det i vår ordinarie organisation? (obs kommuner beslutar 2022 budget ca april 2021)
-Vad kan fortsätta inom Samordningsförbundet? (dialog med beredningsgrupp)

2022 –fokus på implementering och avslut av projekt



5. Kommande styrelsesammanträde

Förslag beslutsärende till 21 oktober

• Beslut godkänna medel till ansökan och omfördela medel till kartläggning

Täby kommun ansöker om 100 tkr i medel till att kartlägga medborgare inom 

etableringen alt nyanlända inom NANO-Nätverket. Se bifogad ansökan.

Omfördela 80tkr oanvända medel till kartläggningspost

• Beslut godkänna ytterligare medel till Arb.trän och omfördela medel till MIA

Förfrågan fr MIA styrgruppen, fördela en del av förbundets överflödiga 

medel till fler Arbetsträningsplatser (500 tkr)

•  Beslut att ansöka om medel från ESF till förstudie av ”Näringsliv och ASF”





6. Övrigt

•Förslag beredningsgruppens sammanträden 2021
- våren 5 februari, 5 mars,2 april, 7maj. 

Kl 09.00-11.00 om inte annat anges.



6. Omvärldskunskap


