
   
 

 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
 
Plats och tid:  Attundavägen 3 Täby centrum 

17 februari 2021 13.30-16.00 

 

Närvarande 
 
Enligt närvarolista 

  

Utses till sekreterare Sophia Dahlgren 
  
Utses att justera Maria Martell 
  
  
Sekreterare   §§ 1–7 

 Sophia Dahlgren   
    
Ordförande     

§§ 1–7 
 Lotta Lindblad Söderman   
    
Justerande   §§ 1–7 

 Maria Martell   

 
 

  

Bevis / anslag 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2021 -   -    –   2021-  -  
  
Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN 
Sammanträdesdatum 2021-02-17 
  
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   

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   

Maria Martell                    (Försäkringskassan )  x   

Åsa Rundlöf                   (Arbetsförmedlingen) x   

    

Adjungerande     

Sanna Tinglöf                          (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      
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

Ordförande hälsade välkommen.  

 
 

§ 2 Val av ordförande, justerare och sekreterare vid dagens möte 

 
Lotta Lindblad utsedd till mötesordförande 
Sophia Dahlgren valdes till sekreterare  
Protokollet justeras av Maria Martell  

 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 
 

Till sammanträdet utsändes kallelse med förslag på dagordning. 
Tillägg på dagordningen Ekonomi under §5 och ett ytterligare beslutsärende 6.8 gällande 
sammanträdesdatum 2021. 
 
 
 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 

Styrelsens beslut 

Föregående protokoll 2020-11-18 godkändes. Protokollet lades till handlingarna. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 5 Informationsärenden 
Styrelsen har inför mötet fått en lägesrapport utskickad som bilaga till sammanträdet 
 

Lägesrapport Kansli och Beredningsgrupp 
 
Aktiva uppdrag: 

 Ta fram en process som beskriver start av insats  
 

 Kommunikationsplan  (Se beslut 6.5) 
 

 Utreda genomförande av lokal FINSAM konferens 
 

 Se över delegationsplan (Se beslut 6.3) 
 

 Tillsätta vakanser  
  - En administratör med digital inriktning arbetstränar i kansliet. 
  - ASF-Samordnare tillsatt som timanställd hos Österåkers kommun och utlånad till förbundet.  
  - En vakant heltidstjänst i MIA projektet, rekrytering pågår. 
  - Insatskatalog från försäkringskassan tillsatt på 30% 
 

 Kartläggning 2021 
   Intervjuer av beredningsgrupp och statistik är framtagen. Svårighet med statistik som avser 2019.  
   (2020 statistik är inte färdig) 
 

 Informationsinsatser hos respektive medlem. Beredningsgruppens representanter bjuder in vid     
  behov. Nyligen en informationsinsats hos Försäkringskassan genomförd 
 

 Vad behöver Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för stöd? 
  ASF-samordnaren arbetar med kvalitén på arbetsplatser som ASF:en tillhandahåller projektet  
  MIA-vidare. Detta görs genom nätverksmöten och kompetenshöjande insatsers , ex i   
  jämställdhet, tillgänglighet, vilket är även är ett krav från europeiska socialfonden som  
  medfinansierar projektet MIA-Vidare 
 

 Finns det nya insatser som förbundet kan finansiera?   
  Uppdraget lämnat till beredningsgrupp som med kartläggning kommer undersöka ev nya insatser. 
 
Tillkomna uppdrag  
Färdigställa en Årsredovisning för 2020 och ett gränssnitt mellan arbetsrehabiliterande insatser.   

 
Övrigt 

För kännedom till styrelsen så har följande förfrågningar inkommit men i dagsläget finns ingen 
planering på att ta fram ett beslutsärende. 
 

Förfrågan har inkommit från FOU (forskning och utveckling) nordost om samlokalisering hos  
  dem i Mörby. Beredningsgruppen tveksam då lokalen inte är lämplig för individverksamhet. 
 

Förfrågan har inkommit från Lidingö om dem kan vara aktuell för medlemskap i förbundet.  
  Beredningsgruppen är tveksam då Lidingö tillhör annan Arbetsförmedling- och Försäkringskassa  
  område än nuvarande kommunmedlemmar. 
 
Styrelsen har inga invändningar till beredningsgruppens initiala bedömning. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

Lägesrapport insatser och utvärdering 

 
Strukturella insatser 
 

•Vårddialog – insatssamordnare Karin (15%). Dialog pågår med rehabiliteringsssamordnare och  
  vårdsamordare. Medverkat i podden ”Försäkringsmedicin”. Utreder förslag till ny insats som  
  underlag till beredningsgruppen.  
 

•SAMSUS - Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning – Karin (15%). Arbetsgruppen med tjänstemän     
 uppskattas och tillför en nivå i förbundet som arbetar operativt med medborgare. Dock så 
 undersöks det om målgruppen ska breddas.  En kompetenshöjande insats planeras 7 maj  
 ”Läkarintyg som dörr öppnare”. 
 

•Stödja ASF – insatssamordnare Thintin (30%) , se uppdrag ovan. 
 

•Insatskatalog – insatssamordnare Jenny (30%). Uppdaterar nuvarande insatser. 
 

•Gemensamma Forum  
  29 mars    Vad tycker handläggare och deltagare om MIA? 
     7 maj      SAMSUS ”Läkarintyg som dörröppnare” 
   19 maj     Prel. digital regional FINSAM konferens.  
 

   Planerade forum    
   -Utvärderingsserie MIA ”Effektutvärderingen” 
   -Bo Månsson ”Att arbeta i offentlighetens tjänst” 
   -Psykisk ohälsa ihop med Samordningsförbundet SUVS 
 
Medskick från styrelsen.  
Intresserat att höra mer från ASF samordnaren samt att förbundet bör utreda om det finns en 
inlåsningseffekter på ASF. 
 
Operativ individinsats 
• Rekrytering av ny Supported Employment (SE)- handledare pågår.  
 

• Ca 110 deltagare (målet 330) varav är 28 avslutade  
• Effektutvärdering finns på hemsidan. 
 - Parter minskar offentlig försörjning med 14% efter MIA. 
 - Bäst effekt av kombinerad insats ”Kurs-SE-Arbetsträning” 
 - Webbinarium planeras 
 
 • Uppdrag från styrelsen  
-Varför är deltagare så länge på arbetsträning i ASF?   
   Mia projektets arbetsgrupp har gått igenom alla ärenden och skapat nya rutiner att alla som ska     
   arbetsträna längre än 6 mån behöver särskilda skäl och tas upp i arbetsgruppen. Målgruppen är  
   komplex och i vissa fall behöver deltagare arbetsträna länge. Styrelsen får ett ”Guldkorn”  
   rapporterat om en deltagare som arbetstränat i mer än ett år har avslutats till arbete. 
- Behövs ytterligare medel till MIA projektet?  
   Frågan togs till MIA styrgrupp, se Beslutsärende 6.6 

• Pågående implementerings arbete  
- Lokal styrgrupp 2021- fokus om och vad som ska implementeras 
- Regional Arbetsgrupp – Arbetar med frågan om länsgemensam form av de  
  Myndighetsgemensamma teamen. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

Avvikelserapportering 

Fortsatt lika hög använd av arbetsträningsplatser i MIA projektet som i höstas. 

 Budgeterat 25 platser /mån 

 Används 39 platser/mån 
Se beslutsärende 6.6 
 
 
 

Ekonomi 
Få fakturor inkomna som avser 2021 (se fig. 1). Under 2020 har vi 8,95 m.kr i intäkter och 8,323 i 
kostnader (se fig.2).  Vi har haft upplupna kostnader och ytterligare intäkter för 2020 som 
inkommit 2021. (se fig 3).  Prognosen är att par 100.000 kr i resultat för 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 Fig. 1 

Fig. 3 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

6.0 Beslutsärenden 
 

Inför sammanträdet har samtliga beslutsärenden skickats ut till styrelsen i samband med kallelsen. 
 

6.1 Beslut – Styrelsesammanträde på Distans 
 

Med hänvisning till pågående pandemi anses det motiverat att kunna delta i styrelsesammanträden 
digitalt och vara beslutsmässiga. 
 
Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att styrelsens ledamöter kan delta i styrelsesammanträden 
digitalt, med stöd av SKR förtydligande. 
 
Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 
 

6.2 Beslut – Utse ordförande och vice ordförande 
 

Styrelsen har anmält en kandidat till ordförande och en kandidat till vice. 
 
Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att utse:  
• Eva Strand till ordförande under perioden 2021-2022 
• Nina Jones till vice ordförande under perioden 2021-2022 
 
Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 
 

6.3 Beslut – Uppdatera delegations- och attestordning 
 

Styrelsen tar del av förslag till uppdatering av delegation och attestordning samt den tänkta 
förteckningen över firmatecknare, Attestanter och utanordnare. Korrigering i ärendet innan beslut 
på följande platser: 
• Delegationslista övriga ekonomiärenden punkt 3. Förtydligande att även om förbundschef utser  
  attestant så är förbundschef fortfarande ansvarig för att korrekt attestering skett.  
• Styrelsen önskar minska ner attestförteckning. Insatssamordnare för strukturella insatser tas bort  
  från attestlistan. 
 
Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att fastställa delegations- och attestordning enligt 
korrigerat förslag 
 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 

 



 
 

 

  

Sammanträdesprotokoll Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 2020-11-18   
   

 
 

 8 (9) 

Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

6.4 Beslut – Internkontroll 2021 
 

Redigering av beskrivning av riskområde 1. Att undersöka att rätt person har genomfört köpet av 

varan/tjänsten samt att det har attesterats av rätt person. 

 

Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att internkontroll för 2021 blir inom följande områden :  

•Riskområde 1 -Attest av fakturor  

•Riskområde 2 -Uppföljning av tidigare internkontroll  

•Riskområde 3 -Dokumenthantering och arkivering 

Med en uppföljning av arbetet inom ett halvår. 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 

 

6.5 Beslut – Länsgemensam kommunikationsplan 

I det länsgemensamma ordförandemötet i höstas efterfrågades en gemensam kommunikationsplan 

för förbunden i länet. Förbundscheferna hade ett underlag i beredningen som nu tas för beslut i 

respektive förbund. 

Medskick från styrelsen är att vi inte får glömma att arbeta även med det lokala. Fundera på att ta 

fram en länsgemensam informations broschyr  

 

Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att arbeta gemensamt med övriga förbund i länet enligt 

den gemensam kommunikationsplan, med redaktionella ändringar. 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

6.6 Beslut – Ytterligare medel till MIA projektet för 2021 

 

Sen tidigare har styrelsen varit positiva till ytterligare medel till indivdinsatsen MIA vidare 

Roslagen. Den lokala styrgruppen för MIA Roslagen ser redan nu att behovet av ex 

arbetsträningsplatser under året kommer att överskrider den nu lagda budgeten för 2021. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att under 2021 fördela ytterligare 700.000 kr från budgetposten ofördelade medel 

till projektet MIA Vidare Roslagen. 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 
 
 

6.7 Beslut – Nominering NSS 
 

Styrelsen har möjlighet att nominera till styrelsen för  Nationella nätverket för 
samordningsförbund. I Stockholms län finns nominerade två kandidater. 
 
Förslag till beslut 

Samordningsförbundets styrelse beslutar att inte delta i nominering av ledamot. 

 
Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 

 

6.8 Beslut – Styrelsesammanträden 2021 

Förslag till beslut 

Att samordningsförbundets styrelse beslutar vårens sammanträdesdatum för 2021 till: 

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

8 september Delårsavstäming 9.30-11.30 efterföljt av styrelsesammanträde 12.30-14.00 

20 oktober 13.30-16.00 

24 november 12.00-16.00 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt förslag med enhälligt stöd av styrelsen. 
 

 

7.0 Övriga ärenden 

Reflektion om dagens sammanträde 

Trevligt att genomföra ett fysiskt möte. 
 


