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Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
 
Plats och tid:  Österåkers golfklubb Långhundravägen 36 

Tisdagen den 26 november kl. 13:30-16:00.  

 

Närvarande 
 
Enligt närvarolista 

  

Utses till sekreterare Sophia Dahlgren 
  
Utses att justera Eva Strand 
  
  
Sekreterare   §§ 1–9 

 Sophia Dahlgren   
    
Ordförande     

§§ 1–9 
 Lotta Lindblad Söderman   
    
Justerande   §§1–9 

 Eva Strand 
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Närvarolista för styrelsen i Samordningsförbundet 

 

Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande  Övrigt 

Carina Erlandsson                    (Danderyd) x   

Nina Jones                               (Norrtälje ) x   

Eva Strand                               (Täby) x   

Torbjörn Einarsson                 (Vallentuna)  x  

Lena Hallberg                          (Vaxholm ) x   

Christina Funhammar              (Österåker) x   

Lotta Lindblad Söderman        (Region Sthlm) x   

Jessica Falk                      (Försäkringskassan )  x   

Åsa Rundlöf                   (Arbetsförmedlingen) x   

    

Ersättare Närvarande Tjänstgörande   

Eva Borelius Zätterström              (Danderyd)    

Hanna Stymne-Bratt                        (Norrtälje)    

Paulina Orrego                                      (Täby)    

Anna Frisell                                 (Vallentuna)    

Vakant                                          (Vaxholm )    

Norma Aznar                               (Österåker)    

Vakant                                     (Region Sthlm)    

Lena Åkerstedt Aleksic    (Försäkringskassan)    

Vakant                            (Arbetsförmedlingen)    

    

Övriga närvarande  

Förbundschef Sophia Dahlgren 

Från beredningsgrupp; Heidi Engström, Lorentz Ogebjer, Christian Rindensbach, Frida Herman,  

MIA-projektpersonal; Cecilia Sjömark, Carina Lindblom, Magnus Axelsson, Carina Hugsen , Natalie Jubran 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Ordförande hälsar välkommen. Fram till punkt fem deltar även medlemmar från beredningsgruppen. 
Presentation av samtliga närvarande. 
 

 

§ 2 Val av justerare och sekreterare vid dagens möte 

 
 Sophia Dahlgren valdes till sekreterare  
 Protokollet justeras av Eva Strand  

 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Till sammanträdet utsändes kallelse med förslag på dagordning. 
 
Tillagt på dagordningen under § 9 Övriga ärenden 
- Stödja att fler Arbetsintegrerande sociala företag startar. 
- Se över delegationsordning  

 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 
Efter föregående möte 2019-10-16 justerandes och upprättades protokoll som skickades ut till 
samtliga ledamöter. 
 
Styrelsens beslut 
Föregående protokoll godkändes och protokollet lades till handlingarna. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 5 Informationsärenden: Individinsats MIA 

 

5.1 Att arbeta i insatsen – personal från MIA  
Personal från Mia projektet har bjudits in till sammanträdet. De lyfter att en stark fördel med projektet 
är att alla myndigheter sitter och arbetar tillsammans och projektet möjliggör att individen kan följas 
hela kedjan ut. 
 
Det har varit en kortare startsträcka för uppstarten i de nya kommunerna med bla rekrytering av 
projektpersonal och upplärning i metoden. Med utökningen ska projektet få in fler deltagare (från 170 
till 240). Men nu har Mia temamöten och in remittering av deltagare i alla kommuner, se tabell nedan. 
I januari kommer mobiliserande kurser att starta i Täby och Norrtälje. 
 

Team möten Tisdag Onsdag Fredag 
Jämn vecka: Vaxholm 

förmiddag  
Vallentuna 
eftermiddag 

Österåker 
förmiddag 

Ojämn vecka: Danderyd 
eftermiddag 

Norrtälje 
eftermiddag 

Täby  
förmiddag 

 
Det projektpersonelen önskar är fler arbetsträningsplatser på Arbetsintegrerande sociala företag. 
Förbundschef tillägger att det idag finns en upphandling av arbetsträningsplatser, i Österåker /Täby. 
Upphandlingen är t.o.m februari och är satt utifrån den tidigare tidsplanen att projektet ska börja 
avvecklas samt att vi börjar nå den budgetram som är satt.  Förbundet har dock ekonomi för fler 
arbetsträningsplatser men det behövs en ny upphandling, vilket är nödvändigt med tanke på den 
förlängning av projektet som vi har ansökt om (beslutas av strukturfonderna 5 dec). Dialog pågår med 
Österåkers upphandlingsavdelning och arbetsförmedlingen om olika möjligheter till upphandling. I de 
nya medlemskommunerna gäller ett annat nytecknat direktupphandlingsavtal tom februari som gjorts 
med ASF Café rekommendera och Roslagskrafterna. 
 
En annan utmaning är deltagarnas försäkring när de arbetstränar.  
Dialog pågår med tjänstemän hos medlemmarna för att säkerställa alla deltagares försäkring. 
 

 

5.2 Skrivelse om MIA projektets erfarenheter  

 
Styrelsen har fått tagit del av skrivelsen inför sammanträdet. Förbundschef informerar om att 
Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse är generellt positiv till att sprida skrivelsen och 
önskar ett aktivt arbete med att eskalera frågor om strukturella hinder till högsta beslutsnivå. 
Förslaget är att bjuda in till dialog med departementen och att Mias regionala styrgrupp får arbeta 
vidare med skrivelsen 
 
Uppdrag 
Samordningsförbundet Roslagens styrelse instämmer i östra Södertörns bedömning. Samt att 
skrivelsen bör uppdateras med det arbeta försäkringskassan/arbetsförmedlingen har lagt på frågan 
nu under hösten.  
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 6 Informationsärende: Lägesrapport kansli 
 
Ekonomi 
En lägesrapport delas ut. Förbundschef meddelar att prognosen är osäker gällande kostnaden och 
intäkterna (från europeiska socialfonden) för projektpersonal i de nya kommunerna. 
Med den personalvakans som tillkommit i kansliet så kommer kostnaden för kanslipersonal att 
minska. Förslag är att även lägga in uppföljning av mål tillsammans med den ekonomiska 
lägesrapporten. 
 
Vakant kanslipersonal 
Styrelsen meddelades i slutet av oktober att kansliets samordnare Pernilla Karlsson avslutar sitt 
uppdrag i förbundet. Kansliet har under oktober tittar på olika lösningar, se beslutsärende 7.1. 

 

 

 

§ 7 Beslutsärende 

 

7.1 Beslut hantering och tillsättning av vakant personal 

 
I samband med att förbundets samordnare lämnade sitt uppdrag från 1 november uppkom ett 
brådskande behov av att tillsätta personal för att säkerställa förbundets verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Förbundschefen föreslog till presidiet att vid behov utöka Karin Dauns arbetstid samt via 
SKL upphandlingsavtal med Lernia tillsätta en redovisningsekonom med omgående start initialt med 
en prövotid till och med januari 2020. Då det var beslut av brådskande karaktär beslutade presidiet 
enligt förbundschefens förslag. 
 
För hantering av vakant insatsledare avseende insatsens samsus (Samsyn sjukskrivna utan 
sjukpenning) föreslår att samsus arbetsgrupp tillfrågas alternativt anställa en processledare. 
 
Uppdrag 
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att utreda användningen av insatskatalogen och hur den ska 
marknadsföras sen när den är fylld med insatser. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att  

 Ge bifall till ordförande beslutat att tillsätta personalvakanser genom : 
 Att vid behov utöka Karin Dauns arbetsinsats för att kunna vara kansliet behjälplig. 
 Anlita redovisningsekonom Sabina Dethloff Wijkström  till kansliet på en omfattning 

om maximalt ≈20% för att hantera förbundets ekonomiska förvaltning. 
 Ge uppdrag till östra Östergötland att hantera och registrera Roslagens insatser i 

insatskatalogen under perioden februari-juni 2020 till en kostnad på 15.000 kr/mån. 
 Beslut om uppdrag att samordna av insatsen SAMSUS bordläggs. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

7.2 Beslut att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 
 
Varje år beslutar styrelsen om en verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 
Styrelsen har inför dagens sammanträde tagit del av skriven verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
Styrelsen har några redaktionella korrigeringar som inkluderar ett tillägg under kansliaktivitet 
avseende uppföljning, samt en uppdatering av prognosen för 191231 utifrån personalvakans som 
uppkommit under november. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till samordningsförbundets verksamhetsplan och budget 
för 2020, med redaktionella korrigeringar 
 

 

7.3 Beslut styrelsesammanträden 2020  

 
Styrelsen har i förväg informerats som förslag till datum för 2020 styrelsesammanträden. 
Önskemål finns om att bjuda in den regionala samordnaren som arbetar regionalt med att stödja 
Arbetsintegrerande sociala företag, andra samordningsförbund eventuellt deltagare från insatser som 
informationspunkt till styrelsesammanträdena. 
 
Nästa års FINSAM konferens är i Halmstad i mars, förslagsvis skickar förbundet 1-2 representanter till 
konferensen, intresserade ledamöter anmäler detta till förbundschefen för senare beslut i februari. En 
diskusskusion påbörjas i styrelsen om möjligheten till en mindre konferens i Stockholm där fler kan 
närvara, ex i Norrort i samarbete med förbunden i norra Stockholm. 
 
Uppdrag 
Styrelsen ger förbundet i uppdrag att undersöka möjligheten till en mindre FINSAM konferens i 
Stockholms län. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att nästa års sammanträden blir : 
19/2, 18/3, 22/4, 26/8, 14/10, 25/11 mellan kl. 13:30-16:00. 
 
 
 

§ 8 Diskussion 
Punkten hinns inte med och bordläggs.  
 
Uppdrag 
Ledamöter får i hemläxa att se över underlaget som vi fick in under invigningen och reflektera över 
vad vi har gjort under året. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 9 Övriga ärenden 

 

9.1  Stödja att fler Arbetsintegrerande sociala företag startar. 
Ledamot Eva Strand lyfter bristen av Arbetsintegrerande sociala företag i de nya kommunerna 
(undantag Norrtälje). När förbundet startade så stöttade förbundet starten av det Arbetsintegrerande 
sociala företaget re: innovation i Täby.  
 
 
Uppdrag  
Styrelsen ger beredningsgruppen i uppdrag utreda och föreslå en insats som kan stötta utvecklingen 
av fler Arbetsintegrerande sociala företag i vårt område, främst de nya kommunmedlemmarna. 
 
 

9.2 Beslutsdelegation 

Ledamot Christina Funhammar lyfter behovet av förtydligande av ordförandes delegation gällande 
ekonomiska beslut. 
 
Uppdrag  
Styrelsen ger förbandschefen i uppdrag att se över delegationsordning och ordförandes 
beslutanderätt. 
 


