
   
 

 

  

Bevis / anslag 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2020 -   -    –   2020-  -  
  
Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 
  
Förvaringsplats för 

protokollet 
Kommunstyrelsens kontor, Alceahuset  
Hackstavägen 22, Åkersberga 

  
Underskrift  

 Karin Daun 
 

 

 

Samordningsförbundet Roslagen | c/o österåkerskommun Hackstavägen 22 184 86 Åkersberga | Tel 073-625 22 14  

Organisationsnummer 222000-3079 | info@samordningsroslagen.se  |  www.samordningsforbundetroslagen.se 

 

Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
 
Plats och tid:  Studierummet i Tibble kyrka, Attundavägen 3 

Onsdagen den 19 februari kl. 13.30-16.00 

 

Närvarande 
 
Enligt närvarolista 

  

Utses till sekreterare Karin Daun 
  
Utses att justera Eva Strand 
  
  
Sekreterare   §§ 1–9 

 Karin Daun   
    
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)    

Ing-Marie Elfström                   (Region Sthlm)    

Lena Åkerstedt Aleksic    (Försäkringskassan)    

Pelle Boström                 (Arbetsförmedlingen)    

    

Övriga närvarande 

Från samordningsförbundet  Förbundschef Sophia Dahlgren och samordnare Karin Daun 

Från beredningsgrupp: Camilla Wass  (Täby kommun) fram till och med §5.1 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Ordförande inleder med att hälsa välkommen och sammanfattar året 2019. Vi har haft ett speciellt år 
bakom oss. Sophia är nu tillbaka på heltid efter föräldraledighet . Nu fokus på hur går vi vidare 2020. 
Hur vill vi ha redovisningar till styrelsen.  Idé från vice ordförande Eva Strand är att kommunerna på 
sin redovisning även noterar  hur vi ligger till i respektive kommun. 

 

 

§ 2 Val av justerare och sekreterare vid dagens möte 

 
 Karin Daun valdes till sekreterare.  
 Protokollet justeras av Eva Strand  

 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Till sammanträdet utsändes kallelse med förslag på dagordning. 
Ordförande flyttar punkt ”fastställande av dagordning” till efter ”val av justerare och sekreterare” 
 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 
Efter föregående möte 2019-11-26 justerandes och upprättades protokoll som skickades ut till 
samtliga ledamöter. Synpunkter inkom på uppdraget kring utredning av delegationsordning, tas upp 
under §7.2. 
 
Styrelsens beslut 
Föregående protokoll godkändes och protokollet lades till handlingarna. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

 

§ 5 Informationsärenden: Lägesrapport strukturella insatser 

 
5.1 Stödja Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)   
Inbjuden gäst: MIA projektets Regionala ASF samordnare.  Se bilaga bildspel.  
 

Diskussion  Vad kan vi göra för att starta fler ASF i våra kommuner? Vi pratar ofta om branscher. Är 
det viktigt att fokusera på bransch? Man kanske mer ska utgå från individernas behov och den 
företagsledaren som ska starta ASF:et, vad är deras behov och intressen?  Vi ska inte stödja bildandet 
av ASF för sakens skull.  Viktigt att vi undersöker om och isfall vilket behov som föreligger av  fler ASF i 
kommunerna.  Hur ser målgruppen ut och hur ser målgruppens behov av arbetsintegrering med stöd 
av ASF ut? Vilket ansvar har Scoopi och Coompanion i frågan. 
 

En del av ASF: ens affärsidé är att ”säja” Arbetsintegrerande träningsplatser till ex kommuner, 
arbetsförmedling och samordningsförbund. Antal platser som finns bestämmer företaget själv. Men 
det är viktigt att ASF även har en bra företagsidé/ en affärsmässighet och inte fokusera på bara 
arbetsträningsplatser. Ekonomin i företaget ska  kunna bära sig själv.  
 

Åsa R berättar att AF håller en info den 26/2 riktad till 8 st ASF. Åsa får i uppdrag att i detta 
sammanhang nämna att upphandling pågår om nya arbetsträningsplatser inom förbundet. ASF 
företagen får gärna kontakta Sophia för frågor kring upphandlingsprocessen.  
ASF kan också uppkomma utifrån avknoppning av dagliga verksamheter från kommunen. 
 

Styrelsen ger uppdrag 
 Till förbundschef  att  förbundets i insatsen ”stödja utvecklingen av ASF” 
1) Ta reda på vad befintliga sociala företag behöver för stöd.  
2) Kartlägg målgruppen som är aktuella för arbetsträning via ASF insatser och vilket tänkt behov av  
     antal platser som föreligger framåt. 
3) Om ett behov av platser överstiger nuvarande ASF upplåtande av platser så sammankalla berörda  
      parter till en workshop i hur vi kan stödja uppkomsten av fler ASF. 
   Till den lokala styrgruppen MIA-Roslagen, fundera över varför en del av våra deltagare varit så   
      länge på arbetsträning i ASF.  
 
 
5.2 Arbete med vårddialog   
Karins uppdrag är att fokusera på samarbetet med psykiatrin i första hand.  Insatsen startade upp 
under hösten 2019 och Karin Daun anlitades att på 20% arbeta med uppdraget.  
 

Karin har deltagit i; Försäkringsmedicinsk utbildning riktad till läkare och enhetschefer, träffar med  
rehabiliteringskoordinatorer och samverkansansvariga på Försäkringskassan.  Deltagit vid träffar med 
MIA-projektets medarbetare samt chefsmöte på psykiatrimottagningen i Norrtälje och möte med 
KSON/Tiohundra i Norrtälje kommun. 
  

Syftet med mötena har varit att informera om samordningsförbundet och pågående aktiviteter/ 
projekt inom förbundet. Karin rapporterar en avvikelse avseende svårighet att etablera kontakt med 
chefer inom Praktikertjänst som har verksamhet i flertalet av kommunerna i förbundet. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

5.3 Insatskatalogen – efterlevnad av styrelsebeslut 191126 
Uppföljning av styrelsebeslut taget 191126 om att anlita en administratör för uppdraget att registrera 
insatser i insatskatalogen. Uppdraget är nu givet till Östra Östergötland och vi har en administratör 
Daniel Erlandsson, som arbetar 20% med uppdraget.  Representant i beredningsgruppen från 
respektive kommun är ingång för kontaktuppgifter vidare i er organisation. Arbetet har påbörjats med 
att uppdatera katalogen med uppgifter om MIA och  ASF.  

 

 

§ 6 Informationsärende: Lägesrapport individinsats MIA 
 
Förlängningen av MIA (vidare) - projektet har blivit godkänd från och med juni 2020 till och med 
december 2022.  Mobilisering inför förlängningen pågår under våren 2020.  Förlängningen avser 
samma metod som nu som vi köper hos ASF varande MIA med ytterligare satsning på fler 
arbetsträningsplatser och utveckla ett samarbete med kommunernas aktivitetsansvariga.  
Syftet är att nå målgruppen unga som varken arbetar eller studerar.  

 
Under våren nu så kommer avslut av MIA projektet samt uppstart av förlängningen pågå parallellt 
och innebära ett dubbelarbete för projektledaren. Sophia kommer avsätta tid för att  vara ett stöd 
åt projektledaren under övergången från nuvarande Mia till Mia vidare. Just nu pågår en dialog 
med MIA styrgrupps medlemmar om att säkerställa att personalresurser fortsätter in i 
förlängningen och skriva nya avtal. 
 

 

§ 7 Informationsärende: Lägesrapport kansli 
 
7.1 Frågor om den ekonomiska- och måluppföljningsrapporten 
Förbundets ekonomistöd bör se över den ekonomiska delen av rapporten. 
 
Styrelsen ger uppdrag 
Till förbundschefen att  inkludera en lägesrapport per kommunerna i rapporten till styrelsen. 
 
 
7.2 Uppdrag - utredning delegationsordning ekonomiska beslut  
Synpunkt från Christina Funhammar. Önskar en  översyn av delegationsordningen bland annat om att 
minska delegerat belopp på 3pbb samt inrätta en skriftlig rutin i delegationsordningen att när beslut 
har tagits i ekonomiska ärenden, som är av brådskande art, ska detta redovisas på en meddelandelista 
till styrelsen.  
 
Styrelsen ger uppdrag 
Till Förbundschefen att undersöka rutiner hos andra samordningsförbunds angående 
delegationsordningar vid ekonomiska beslut av brådskande karaktär. Förbundschefen får även i 
uppdrag att återkomma med förslag till nyskriven delegationsordning, för det fall styrelsen föreslår en 
ändring. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 8 Beslutsärenden 
 
8.1 Beslut om ändrade sammanträdesdatum 2020, 
Sedan beslut togs har förutsättningar för möten för medlemmar ändrats.  Kommunalförbundet i 
Norrtälje som berör 3 deltagare har fått ändrade mötesdatum inom sin organisation .  
 
Beslut 
Vårens styrelsesammanträden 18 mars och 6 maj kl.13.30 –16.00.  
Delårsavstämning 2 september. 09.00-13.00 med ett  efterföljande styrelsesammanträde 13.30 -16.00.  
Höstens styrelsemöten onsdag den 21 oktober kl.13.30 – 16.00.  
Årsavslutning 18 november 12.00 -13.00 med efterföljande styrelsesammanträde kl. 13.30 – 16.00.  
 

 

§ 9 Övriga ärenden 
 
9.1 Återkoppling från ordförandekonferensen 31/1 
Ordförande återkopplar från ordförandekonferensen som anordnades av NNS, Nationella nätverket 
för samordningsförbund. 75 st ordförande deltog från hela landet. Kunde konstateras att många frågor 
är gemensamma  men förutsättningar är olika inom förbunden. Under konferensen diskuterades bla.  
 

Ekonomi, många har svårt med sin ekonomi. Roslagen är dock i ett bra ekonomiskt läge jmf med 
många andra förbund.  
 Vad kan det nationella nätverket göra för samordningsförbunden?  Stöd, hjälp, omvärldsbevakning, 
nationell arena,  titta på statens roll.  
 Hur utvärderar vi resultat?  
 Förbundschefernas arbete och styrelsens arbetsgivaransvar, det ser olika ut i landet. Det är ett 
speciellt och omfattande uppdrag att vara förbundschef. 
 
NNS har ett riktat pilotuppdrag från Regeringen som handlar om att samordna insatser för stöd till 
våldsutsatta. (ATV= Alternativ till våld. ). Faller uppdraget väl ut kan det vara möjligt att Regeringen 
kan tänka sig fler uppdrag till samordningsförbund.  
 
Styrelsen ger uppdrag  
Till Förbundschefen, genomför en omvärldsbevakning av bl a  jämförbara  arbetsförhållanden, ansvar, 
meriter, erfarenhet  och lön för förbundschefer.  Återkom till nästa styrelsesammanträde 
 
 
9.2 Nationell FINSAM Konferens 24-25 mars. 
Sophia deltar från förbundet.  
 
 
9.3 Uppdrag till styrelsen  sammanträde 191126. 
Reflektion och diskussion om underlag från invigningen 190220. Dvs fundera hur du  informerar om 
Samverkansförbundet i din egen kommun men också bland andra berörda verksamheter. 
 
 
 
 


