
   
  

 
 

 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur 

 

Förbundsmedlemmar: 

 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Södra Roslagen 
 
  
Plats och tid Täby kommunhus, rum 0352. 

Onsdagen den 13 september kl. 13.00 – 16.00 
  
  
Närvarande Enligt närvarolista, sida 2.  
  

Utses till sekreterare Ebba Sellström 
  
Utses att justera Ordförande och vice ordförande 
  
  

 
Sekreterare   §§ 1-11 

 Ebba Sellström   
    
Ordförande   §§ 1-11 

 Christina Funhammar    
    
Justerande   §§ 1-11 

 Eva Strand   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taby.se/
http://www.osteraker.se/2.29ac915f13f572c43d7ef4.html
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Närvarolista för styrelsen i Samordningsförbundet 

 
 

 
  

Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande  Övrigt 

Christina Funhammar (M) Ordförande 
Österåkers kommun  
 X   

Eva Strand (M) Vice ordförande 
Täby kommun    X   

Lotta Lindblad Söderman (M) 
Stockholms läns landsting  X   

Lena Åkerstedt Aleksic 
Försäkringskassan     Sjukanmäld 

Kristina Ekberg 
Arbetsförmedlingen  
    

    

Ersättare  Tjänstgörande   

Mikael Ottosson (KD) 
Österåkers kommun X   

Alf Bjälnes 
Täby kommun X   

Annette Dahlgren (S)  
Stockholms läns landsting   X   

Elen Grgic 
Försäkringskassan    Sjukanmäld 

Anna-Maria Magnusson 
Arbetsförmedlingen X   

 
   

 
   

Övriga närvarande Funktion 

Ebba Sellström 

Sophia Dahlgren 

Tf. Förbundschef 

Förbundschef (föräldraledig) 
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§ 1 Mötets öppnande – välkommen 
 

Mötet öppnades av ordförande Christina Funhammar. 
 

§ 2 Val av justerare och sekreterare vid dagens möte 
 
Som justerare föreslogs ordförande Christina Funhammar och vice ordförande Eva Strand.  
Ebba Sellström föreslogs till sekreterare.  
 

Styrelsens beslut 

1. Ebba Sellström valdes till sekreterare.  
2. Protokollet justeras av ordförande Christina Funhammar och vice ordförande Eva Strand.  
 

§ 3 Fastställande av dagordning 
 

Till sammanträdet utsändes kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande ärendehandlingar.  
 
Styrelsens beslut  

Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.  
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 

Efter föregående möte 2017-05-31  justerades och upprättades protokoll som skickades ut till 
samtliga ledamöter. 
  
Styrelsens beslut  

Föregående protokoll godkändes och informationen lades till handlingarna. 
 

§ 5 Informationsärenden 

 
5.1 Lägesrapport från kansliet 

 

Lokal 
Samordningsförbundet har tecknat avtal med Tibble kyrka om lokaler, främst för Mia-projektet. 
Kyrkan har renoverat lokalen och utrustat den med bl.a. möbler och erforderlig teknik. 
I lokalerna kommer dels det Rådgivande teamet ha sina arbetsplatser, dels kommer de 
arbetsförberedande kurserna äga rum där. I lokalen kan även förbundet ha sina möten och, om vi 
arrangerar större sammankomster (Forum), finns möjlighet att låna större lokaler. 
 
Christina Funhammar tackade Alf Bjälnes för att ha förmedlat kontakten med 
kyrkan och överlämnade en symbolisk tackgåva. 
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Rådgivande teamet utvärderingsrapport 
Uppsala Universitet har lämnat sin slutrapport om Rådgivande teamets verksamhet 2015 - 2017. 
Rapportens slutsatser är bl.a. ett antal förbättringspunkter som ”behovet av adekvat arbetstid för 
projektet medarbetare, förberedelse av ordinarie handläggare för att säkra inflöde av deltagare till 
projektet, behovet av att ta fram adekvata aktiviteter och möjligheter till arbetsträning eller arbete 
och att undersöka arbetsgivarnas behov av stöd samt att tänka långsiktigt både avseende planering 
för deltagarna vid projektets avslut samt eventuell implementering av de delar av projektet som 
bedöms vara framgångsrika”.  
Erfarenheterna från Rådgivande teamet/rapportens slutsatser bör lyftas in i Mia-Rådgivande 
teamet så att man under projekttiden kan arbeta för att dessa implementeras i ordinarie 
verksamheter efter projektets slut. 
Rapporten ligger på förbundets hemsida. 
 
Mia-Rådgivande teamet 
Mia-Rådgivande teamet insatser är i full gång. Från och med 1 oktober, utökas teamet med en 
arbetscoach med IPS kompetens, från Nova Center i Täby. Därmed har projektet full bemanning, 
så när som på en medicinsk rådgivare. 
Projektet har avtal med Misa- kompetens om förrehabiliterande kurser och arbetslivsinriktade 
kurser samt med fyra arbetsintegrerande sociala företag om arbetsträning.  Insatser är per den 12 
september 19 personer. Inflödet till arbetsträningsplatser har varit större från Österåkers kommun 
och till kurserna större från Täby kommun.  Mia-rådgivande teamets projektmedarbetare genomför 
ett stort antal informationsmöten på AF, FK och kommunerna varför vi kan anta att inflödet 
kommer att öka när projektet blir mer känt. 
Projektet utvärderas kontinuerligt av ASKing, på uppdrag av ESF-rådet. Dessutom sker 
utvärdering via SUS och Aventus (statistik) och via det s.k. Indikatorsprojektet, ett instrument 
framtaget av NNS med avsikt att följa framsteg och effekter av finansiell samordning. 
I oktober kommer projektet att ha en förmiddag med introduktion kring metoden Supported 
Employment för projektets olika intressenter.  
Projektet planerar också att ha särskilda informationsmöten om projektet dels på vårdcentraler i 
kommunerna dels för företag/föreningar. 
Täby kommun kommer att göra en avsiktsförklaring kring förebyggande insatser mot arbetslöshet. 
Alf Bjälnes undrade om Samordningsförbundet/Mia-projektet var informerat vilket, ej är fallet. 
Ebba Sellström gavs i uppdrag att kontakta Annika Gryhed för att informera om förbundet och 
projektets målgrupp/insatser. 
 
Socialfondsutlysningar 
Ebba Sellström och Tove Eriksson (Integrationsstrateg och Projektledare VIDA projektet) har 
deltagit på möten med Europeiska Socialfonden inför nya utlysningar av medel kring ”Ett hållbart 
arbetsliv”. Ebba bevakar ESF:s intentioner, möjliga samverkans partners, och håller styrelsen 
informerad om processen. 
 
Sophia Dahlgrens återgång i tjänst 
Sophia Dahlgren informerade om att hon återgår i tjänst som förbundschef fr.o.m. den 1 oktober. 
Kansliet kommer då att bestå av en 1 förbundschef och en 1 projektledare/samordnare i en tjänst, 
båda på heltid, samt en ekonom på 20 %. Den senare ”delar” förbundet med Stockholms 
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samordningsförbund och de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara fakturering, 
bokföring, bokslut och övrig ekonomihantering. 
 
Presidiemöte, 5okt. 
Ordförande, vice ordförande samt förbundschefen är inbjudna till samordningsförbundens 
länsövergripande presidiemöte. Ordförande och vice ordförande kommer överens sinsemellan 
om deltagande. 
 
Inbjudan konferenser 
Nationella Rådet har bjudit in till introduktionsutbildning. Mötet diskuterade vikten av att alla i 
styrelsen (och om möjligt) beredningsgruppen har en gemensam plattform att stå på. De ledamöter 
som är intresserade av att gå utbildningen, anmäler sig. Förbundet betalar arvode, förlorad 
arbetsinkomst och reseersättning. 
 
Revisorsmöte, 25sept. 
Revisorerna och ordförande plus vice ordförande är kallade till revisorsmöte den 25 september kl. 
15.00 – 17.00,i våra nya lokaler i Tibble kyrka. 
 
Forum/Verksamhet 2018 
Beredningsgruppen har presenterat tre förslag till Forum. 
  
Hösten 2017: 

 Arbete/praktik för unga med funktionshinder 
Våren 2018. 

 Uppföljning av forum kring ”Nollplacerade”. 

 Information till arbetsgivare/föreningar kring regelverk/ersättningar för att ta 
emot/anställa arbetslösa. 
 

Kansliet arbetar fram konkret innehåll och datum att presentera på nästa styrelsemöte. 
 
Nya medlemmar 
Ebba Sellström och Karin Daun (Samverkansansvarig Försäkringskassan) har gjort en planering 
inför mötet med potentiella nya medlemmar. Magnus Simonsson från NNS är inbjuden att hålla i 
eftermiddagen som syftar bl.a. till att ge en information kring Samordningsförbunden samt att ge 
möjlighet till ett gemensamt avstamp inför en fortsatt process. 
Ebba Sellström ombads att i inbjudan till Norrtälje, Kommunalförbundet, begära att 
representanten har med sig ett sista datum för om Norrtälje kan ansluta sig med nuvarande 
konstruktion. 
Samordningsförbundet Södra Roslagen representeras på mötet av ordinarie ledamot eller ersättare 
samt förbundschef och tf. förbundschef. 
 

§ 6 Beslutsärenden 
 

Inga anmälda beslutsärenden. 
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§ 7 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor 

 

§ 8 Nästa möte 
 
15 november 2017 kl. 13.00 – 15.00 
Plats: Tibble kyrka, Attundavägen 3, ½ tr. ner. 
Lokal: Mia-Rådgivande teamet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bevis/anslag 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2017 -      -     –  2017-       -       - 
  
Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA ROSLAGEN 
Sammanträdesdatum 2017-09-13 
  
Förvaringsplats för 

protokollet 
Socialförvaltningen, Alceahuset  
Hackstavägen 22, Åkersberga 

  
Underskrift  

 Ebba Sellström 
 


