
   
 

 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
 
Plats och tid:  Digitalt möte via teams 

18 november 2020 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 
 

  

 
 

  

Bevis / anslag 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2020 -   -    –   2020-  -  
  
Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN 
Sammanträdesdatum 2020-11-18 
  
Förvaringsplats för 

protokollet 
Kommunstyrelsens kontor, Alceahuset  
Hackstavägen 22, Åkersberga 

  
Underskrift  

 Sophia Dahlgren 



   
 

 

 

 

 

 

Närvarolista för styrelsen i Samordningsförbundet 

 

 

 

  

Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande  Övrigt 

Carina Erlandsson                    (Danderyd) x  Digital närvaro 

Nina Jones                                (Norrtälje ) x  Digital närvaro 

Eva Strand                                   (Täby) x  Digital närvaro 

Torbjörn Einarsson                 (Vallentuna) x  Digital närvaro 

Lena Hallberg                          (Vaxholm ) x  Digital närvaro 

Christina Funhammar              (Österåker) x  Digital närvaro 

Lotta Lindblad Söderman        (Region Sthlm) x  Digital närvaro 

Maria Martell                    (Försäkringskassan )  x  Digital närvaro 

Åsa Rundlöf                   (Arbetsförmedlingen) x  Digital närvaro 

    

Adjungerande     

Sanna Tinflöf                          (KSON)    

     

Ersättare    

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 

Förbundschef Sophia Dahlgren     (digital närvaro) 
Förbundssamordnare Karin Daun (digital närvaro) 



 
 

 

  

Sammanträdesprotokoll Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 2020-11-18   
   

 
 

 3 (7) 

Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Ordförande hälsade välkommen.  

 

§ 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. 
Två frågor anmäls från ledamot Christina Funhammar, läggs till under § 9 Övriga ärenden. 
 
 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 

Styrelsens beslut 

Föregående protokoll 2020-11-06 godkändes. Protokollet lades till handlingarna. 
 

 

§ 5 Informationsärenden: Lägesrapport kansli 
 
5.1 Lägesrapport  
Styrelsen har inför mötet fått en lägesrapport utskickad. 
 
Aktiva uppdrag: 

Tillkomna uppdrag från föregående sammanträde: 
•Översyn av delegationsplan. Sker i samband med nyval av ordförande och vice ordförande. 
•Utreda förslag på finansiering av nya insatser. 
 
Uppföljning av mål (utifrån VP 2020) 

• Målet med att genomföra informationsinsatser hos respektive medlem är nära att bli uppnått,  
 saknar information hos medlemmarna Österåker och Försäkringskassan.  
• Målen med minst 100 deltagare till gemensam information är nu uppnått med 135 deltagare. 
• Målet att genomföra en kartläggning är sen tidigare uppnått. 
• Målet att genomföra en medelsansökan är delvis uppnått då förbundet har deltagit i  
  medelsansökan som ”Nätverket arbetsmarknadsenheter nordost” genomförde till länsstyrelsen  
  nu under hösten samt att förbundet har undersökt möjligheter till att söka medel via ESF till  
  förstudier men ej fullföljt medelsansökan. 
• Målet avseende att de operativa insatserna riktar sig till förbundets målgrupp och följs upp är  
  uppfyllda. Dock så avser projektet specifika mål över flera år. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

5.2 Återkoppling från beredningsgruppen 
Gruppen repeterar och uppdaterar sig på beredningsgruppens uppdrag och roll i förbundet. 
Beredningsgruppen hade sammanträde idag på förmiddagen och diskuterande följande:  
 
Framåtspaning och kommande året 2021 

Under första delen av 2021 bereds årsredovisningen 2020 för beslut i mars styrelsesammanträde. 
Utvärderingskonferens planerad i februari 2021 samt ny kartläggning av medlemmars behov och 
målgrupp inför ev. nya insatser 
 

Uppdrag givet till beredningsgruppen 
Boka in förbundschef för individuella avstämningar under december och inför kartläggning 2021. 
 
Finns det nya insatser som förbundet kan finansiera?  

Inputen från medlemssamrådet diskuterades (se nedanstående paragraf) och föregående 
styrelsesammanträde. Gruppen lyfte vikten av att spana på andra förbund och deras insatser.  
 

Uppdrag givet till beredningsgruppen  
Se över behov av nya insatser. 
 
 

5.3 Återkoppling från medlemssamråd och presidiemöte Sthlm:s län. 
 

Presidiemötet Samordningsförbund Stockholm län,  23 oktober 

Deltagande var Samordningsförbundens ordförande och förbundschefer i Stockholms län.  
Vid mötet diskuterade vikten av kommunikation och information för att synliggöra 
samordningsförbunden och dess arbete samt möjligheter. Presidiet lyfter vikten av att förbunden 
arbetar gemensamt i frågan. Målet är att sprida mer kunskap ut i samhället om 
samordningsförbundens uppdrag och verksamhet.    
   

Information gavs även om 
•från Nationella nätverket samordningsförbund (NNS) som informerar om ett arbete med ”våld i 
nära relationer”.  
• om ett intressant arbeta som pågår i östra Östergötlands samordningsförbund gällande ett 
innovationscenter som planeras. Där syftet är att koppla ihop samordningsförbund med lärosäten 
och koppla ihop förbundens verksamheter med gällande forskning.  
  
Medlemssamrådet den 12 november.  

Deltagande var Ordförande, vice ordförande och förbundschefen från förbundet och från 
medlemmarna fyra kommunstyrelseordförande från kommunerna (Vaxholm, Täby, Vallentuna, 
Danderyd) samt regionalt samverkansansvarig Arbetsförmedling och områdeschef 
försäkringskassan norr. Samrådet fick en kort presentation av förbundets verksamhet och 
planeringen för 2021 och möjlighet att lämna input till förbundet, se nedan 
 

• Kartlägga gränssnitt mellan samordningsförbundet, Mia-projektet, kommuners verksamhet och  
  arbetsförmedlingens program med mera.  Viktigt att säkerställa att dubbelarbete inte förekommer.  

• Målgruppen unga är viktiga, för att förebygga långvarigt utanförskap.  

• Rapportera även fördelen med förbundets strukturella samarbeten.  
•”Ingen aning utan spaning”.  Viktigt att lära av andra förbund och deras insatser.   
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

6.0 Informationsärende Lägesrapport strukturella insatser 
 

Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS) och Forum 

SAMSUS arbetsgrupp har planerat och genomfört två kompetenshöjande insatser i form av  
två digitala forum den 13 november;  
• ”Arbetet som Rehabiliteringskoordinator”     23 deltagare 
• ”Att motivera en medmänniska”                    27 deltagare 
Föreläsningarna finns inspelade på förbundets hemsida.  
 
Nästa digitala forum är den 23 november med tema ”Våld i nära relationer”. Inbjudan finns på 
förbundets hemsida under rubriken ; På gång.  
 
Vårddialog  

Pågår genom inplanerade digitala möten med REKO enligt plan.  
 
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)  

Ett nytt ASF är på gång att etableras i Vaxholm. Lokalfrågan är ej löst förnärvarande.  
ASF samordnaren arbetar med att utveckla nätverk och sprida kunskap om förbundet enlig plan.  
 
 

7.0 Informationsärende Lägesrapport individinsatsen ”MIA vidare” 
 

Projektet ”MIA vidare” har nu 100 inskrivna deltagare i pågående aktiviteter.  
Målet är att 2022 nått 330 deltagare. Sen förra styrelsesammanträdet har projektet prövat att 
genomföra digitala grupper med lyckat resultat, tack vara att grupperna startade fysiskt och därför 
kunde fortsätta i digital form i och med rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. 
 
En första indikation på utvärderingen av projektet är att de offentliga kostnaderna minskar. När 
det gäller resultat ut i arbete börjar vi se en koppling mellan att få ut deltagare i arbete med att 
vården är involverad i samarbetet.  
 
Detta styrker behovet av att nå ut till de lokala vårdgivarna med information och kunskap om den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

8.0 Beslutsärende  
 

Styrelsen är vid dagens möte helt digital på grund av att förbundschefen uppvisat sjukdomssymtom 
och fysiska möten ska undvikas utifrån rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 
 
Styrelsens diskuterar sin beslutsmässighet vid digitala möten. Enligt förbundets delegationsordning 
har ordförande en kompletterande beslutanderätt som kan användas när styrelsens beslut inte kan 
avvaktas. 
 
Samordningsförbundens nationella råd har gått ut med rekommendationen att styrelse-
sammanträden inte är beslutsmässiga i digitalform. Detta med grund i FINSAM lagstiftningen 
(2003:1210) och tolkning av Kommunallagen. Vid sammanträdet framkommer att merparten av 
kommuner har godkända nämnder/fullmäktige i digitalform med grund av SKRs och deras 
kommuns tolkning av Kommunallagen.  
 
Då styrelsen var oenig om den formella beslutsmässigheten för ärende 8.2 och 8.3 fick 
förbundschefen i uppdrag att undersöka förutsättningen till beslutsmässiga digitala 
styrelsesammanträden. Ordförande sammankallar eventuellt till ett kortare styrelsesammanträde 
när förbundschefen uppdrag är utrett, ev. redan i december 2020. 

 
8.1 Beslut – Verksamhetsplan och budget 2021 
 

Förslag till beslut 

Att samordningsförbundets styrelse beslutar att godkänna samordningsförbundets 
verksamhetsplan och budget för 2021. 
 
Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslaget med enhälligt stöd av styrelsen. 
 
 

8.2 Beslut – Länsgemensam kommunikationsplan 
Beslut; Ärende bordläggs. 
 
 

8.3 Beslut- Val av ordförande och vice ordförande 2021 – 2022 
Beslut; Ärende bordläggs. 
 
 

8.4 Beslut – Styrelsesammanträden 2021 
 

Förslag till beslut 

Att samordningsförbundets styrelse beslutar vårens sammanträdesdatum för 2021 preliminärt till : 

17 februari, 17 mars, 21 april och 19 maj, kl.13.30-16.00. 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 

  



 
 

 

  

Sammanträdesprotokoll Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 2020-11-18   
   

 
 

 7 (7) 

Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

9.0 Övriga ärenden 
 
Fråga från Österåkers ledamot Christina F; 
En insats riktad till kvinnor inom/efter etableringsprogramet ?  
 

Svar; Frågan lämnas till Beredningsgruppen. 
 
 
Fråga från Österåkers ledamot Christina F; 
Vad hände med överföringen av överskottet från Samordningsförbundet Södra Roslagen (2018) till 
Samordningsförbundet Roslagen(2019)?  
 

Svar; Det egna kapitalet uppskattar förbundschef till ca 1,5 m.kr (red.anm ca 1 m.kr) från 2018 till 
2019. Det framgår av årsredovisningen 2019. Under våren 2019 fortsatte MIA projektet enbart för 
kommunmedlemmarna Täby/österåker. Förbundets kostnad för MIA projektet under våren 
uppskattas till motsvarande summa som egna kapitalet från 2018 (red.anm 990 tkr). 
 
Förbundschefen får i uppdrag att sammanställa ett tjänsteutlåtande till tidigare kommun-
medlemmar i Södra Roslagen om hanteringen av det egna kapitalet från 2018 till 2019. 
 
 
Reflektion om dagens sammanträde 

Dålig hörbarhet vid det digitala mötet. Varje deltagare tar ett eget ansvar för att säkerställa tekniken 
/ att rätt förutsättningar finns för att kunna delta i digitala möten.    
 


