
Beredningsgrupp



1. Föregående sammanträde

●Återkoppling från medlemssamråd/styrelse

● Vakanta tjänster (flera nu tillsatta)

● Blickade framåt 2021 (VP)
● Vårens kartläggning

Era uppdrag var att :
-Boka samtal med förbundschef under december
-Fundera på behov av ny insats eller ytterligare medel till MIA?
-Boka in förbundet för info.insats.



Strukturella insatser 2021

•Vårddialog – insatssamordnare Karin (15%)
- Podd

•SAMSUS - Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning – insatssamordnare Karin (15%)
- Bredda målgrupp? Samsus forum planeras.

•Stödja ASF – insatssamordnare Thintin (30%)
-Anställt ASF samordnare

•Gemensamma Forum 
Vårens webbinarium:
Utvärderingsserie MIA, 15 feb, 22 feb och 29 mars.
April      Psykisk ohälsa 
Maj       Bo Månsson att arbeta i offentlighetens tjänst, ett SAMSUS webbinarium
19 maj  Prel. digital regional FINSAM konferens. 

•Insatskatalog – insatssamordnare Jenny (30%)
Ny lokal katalog.adm utlånad från Försäkringskassan. 
Uppdaterar nuvarande insatser och kommer registrera in nya.
Behövs det så tar hon hjälp av er för guidning till rätt person.

2. Muntlig Lägesrapport insatser



2. Muntlig Lägesrapport insatser

Operativ individinsats  - Mia Vidare Roslagen

Effektutvärdering klar. 

- Parter minskar offentlig försörjning med 14% efter MIA.

- Bäst effekt av kombinerad insats kurs-SE-arbetsträning

- SE och arbetsträning ger även den en bra effekt.

Rekrytering SE- handledare pågår. 

Ca 110 deltagare varav 28 avslutade (målet 330)

2021- fokus på om och vad som ska implementeras



3. Lägesrapport från Kansli

• Arbetsträning adm. med digital inriktning.
Korrigeringar av hemsidan.

• Vårens kartläggning – under arbete se utkast.

• Gränssnitt arbetsrehabiliterings insatser mellan 
Af, FK, kommun, MIA – under arbete se utkast.

• Arbetsmaterial Processbeskrivning nya insatser.

https://finsamroslagen.se/wp-content/uploads/Sammanfattning-kartlaggning-2021.docx
https://finsamroslagen.se/wp-content/uploads/Kartlaggning-av-insatser-pa-vag-till-arbete.pptx
https://finsamroslagen.se/wp-content/uploads/Utkast-arbetsprocess-utformning-insatser-1.docx


Kartläggning



Processbeskrivning ny insats



Årsredovisning 2020

Påbörjad.
Utkast skickas till er för era synpunkter.
Upplägg enligt ny uppdaterad mall enlig nationella riktlinje

Tidsplan
v 7; 1:a utkast skickas till Beredningsgrupp och 

revisionsbiträde för synpunkter
v   8; - 25 feb Granskningsmöte med revisorsbiträde
v 9; - 5 mars Beredningsgruppens sista synpunkter på ÅR
v 10; -10 mars Slutgiltig ÅR till revisorer
v 11; -17 mars Styrelsen beslutar om ÅR
v 12; -31 mars revisorsmötet 

OBS!!
Om kommunernas revisorer (fr. Österåker)  behöver kontakt med revisorer 
i andra kommuner kommer ni att tillfrågas för att förmedla kontakt.



4. Anmälda frågor

•Fråga från Lidingö om möjlighet att ingå i samordningsförbund

•Fråga från Österåker (m.fl) om att finansiera ”förtroendeläkare”.

•Förfrågan om ytterligare medel till MIA projektet.
Se bifogad ansökan.

• Förfrågan om samlokalisering FOU nordost 2022?



5. Styrelsesammanträde

Föregående sammanträde 17 nov
- En deltagare berättelse, finns inspelat på hemsidan.
- Diskussion beslutsmässighet i digital form
- Ordförande delegerat beslut på brådskande ärende
- Verksamhetsplan 2021 och sammanträdesdatum 2021

Kommande styrelsesammanträde 17 februari

-Delta i sammanträden på distans.

-Utse ny ordförande och vice ordförande 2021-2022

-Uppdatera delegation- och attestordning och internkontroll 
-Länsgemensam kommunikationsplan 

-Nominering till nationella nätverket samordningsförbund



6. Övrigt

• Kommande möten

Våren: 5 mars, 9 april, 7 maj. 
Delårsavstämning: 8 sept.
Hösten: 1 okt, 5 nov, 

Årsavslutning 17 nov

Kl.09.00-11.00 om inte annat anges.


