
   
 

 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll  

Styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
 
Plats och tid:  Kommunfullmäktigesalen Österåkers kommun Hackstavägen 22 

Onsdagen den 6 maj 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 
 

  

 
 

  

Bevis / anslag 

 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2020 -   -    –   2020-  -  
  
Organ STYRELSEN I SAMORDNINGSFÖRBUNDET ROSLAGEN 
Sammanträdesdatum 2020-05-06 
  
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  Deltar via Skype 

Åsa Rundlöf                   (Arbetsförmedlingen)  x Anmäld frånvaro 

    

Adjungerande     

Maria Johansson                          (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)  x  

    

Övriga närvarande 

Förbundschef Sophia Dahlgren  
Delprojektledare MIA Cecilia Sjömark via Skype under §7 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande  

 

Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna. 

 
 
§ 2 Val av justerare och sekreterare vid dagens möte 
 
Sophia Dahlgren valdes till sekreterare.  
Eva Strand valdes till justerare.  
 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Utsänd dagordning godkändes.  
 
 
 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 
Efter föregående möte 2020-02-19  skickades styrelseprotokollet ut till samtliga ledamöter i samband med 
kallelse till dagens styrelsemöte. Önskemål framkom att protokoll skickas ut i samband med att det 
upprättats och justerats. 
 
Styrelsens beslut 
Föregående protokoll godkändes och protokollet lades till handlingarna. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 5 Informationsärenden: Lägesrapport Kansli 
 

5.1 Synpunkter på lägesrapporten 
 
Förbundschef går igenom och förklarar den i förväg utskickade lägesrapporten. 
Förslaget är att framöver kommer rapporten skickas ut i förväg inför styrelsemötena och endast 
synpunkter eller behov av förtydligande kommer att diskuteras/tas upp under sammanträdet. 
 
 
5.2 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Den i förväg utskickade bilagan ”Anmälan av delegationsbeslut” beskriver 7 delegationsbeslut för 
kännedom. 
 
Efter diskussion beslutar styrelsen att texten i delegationsbeslut nr 2 förtydligas.   
”Ordförandebeslut” ändras till  ”Presidiebeslut” och texten till: ”Efter omvärldsanalys av motsvarande 
förbundschefers löneutveckling  i Stockholmsområdet samt efter överläggningar i förbundets presidium ges 
förbundschefen en eftersläpande lönejustering på 5% per år under en tvåårsperiod. Förslaget är även 
förankrat hos kommundirektören i Österåker, där förbundschefen är anställd. Lönejusteringen bedöms 
rymmas inom  budgetposten kanslipersonal.  
 
Dokumentet ”Anmälan om delegationsbeslut” korrigeras därmed efter styrelsen önskemål och läggs till 
handlingarna. 
 
Styrelsen ger uppdrag till förbundet att 
 Se över delegationen att justera förbundschefens lön. 
  Utreda ledamöters  möjlighet till reservation vid beslut. 
 
 
5.3 Återkoppling revisorsgranskning 
 

Förbundschef går igenom revisorsbiträdesrapport vars slutsats är: 

 

”Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och 

verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 

om kommunal bokföring och redovisning.” 

 

Respektive medlemspart ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen , styrelserepresentanter får i uppdrag 

att bevaka att detta genomförs. 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

 

§ 6 Informationsärende: Lägesrapport Strukturella insatser 

 

Förbundschefen informerar om de forum förbundet har planerat, en insats som påverkas av rådande 

COVID19 omständigheter.  Idag, 6maj, hade förbundet ett digitalt forum med 6o deltagare. 

Kommande forum som förbundet planerar är: 

 

15 sept.   Tjänsteman i det komplexa offentlighetens tjänst 

          Två tillfällen á 30 deltagare, kl.09.00-     12.00  och  kl.  13.00-16.00 

   Målgrupp medlemmars tjänstemän/handläggare 

7 okt alt 11 nov Lokal FINSAM konferens 

     Målgrupp styrelse, beredningsgrupp, enhetschefer 

 

Styrelsen tar del av utkastet för innehållet avseende den lokala FINSAM konferensen. Innehållet bedöms 

som relevant men genomförande under hösten bedöms som ytterst tveksamt och att konferensen helst 

genomförs under våren 2021. 

 

 
 
§ 7 Informationsärende: Lägesrapport Individinsats MIA 
 
En förändringsteori och processbeskrivning av projektet uppvisas. 
Delprojektledaren Cecilia Sjömark berättar över skypelänk hur arbetet anpassas utifrån COVID19 och hur 
det påverkar deltagare.  
 

Styrelsen ger uppdrag till projektet att  

•Att dokumentera vad som inte blev av och vad som ändrades pga. COVID19.  
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

§ 8 Beslutsärenden 
 
8.1 Beslut MIA Vidare 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 28 augusti 2019 att ansöka och mobilisera ett projekt med 
projektmedel på 7 milj.kr.  
 
Ansökan om det regionala projektet ”MIA vidare”, med Samordningsförbund östra Södertörn som 
projektägare, blev godkänd och beviljades 78,1 milj.kr medel från Europeiska socialfonden (ESF).  
Roslagen delprojekt ”MIA Vidare” är beviljat ESF medel upp till ≈9,6 mkr och samordningsförbundet 
beräknas medfinansiera ca ≈7 milj.kr och kommunernas enheter för aktivitetsansvariga beräknas 
medfinansiera ≈1 m.kr. Utöver detta har samordningsförbundet budgeterat en buffert på 800 t.kr per år för 
lokal (≈ 400t.kr) och oförutsedda kostnader. Den uppskattade totalkostnaden för projektet blir ≈ 17,6 m.kr 
för delprojektet Roslagen under hela projekttiden. 
 
Under våren 2020 har mobilisering inför förlängningsprojektet MIA-Vidare pågått och nu ska den officiella 
projektbudgeten lämnas in och godkännas av ESF. 
 
Styrelsen beslutar  
•att starta upp projektet MIA-VIDARE från juni 2020 till dec 2022. 
 
 
8.2 Beslut uppdatera delegation- och attestordning 

 

I samband med föregående styrelsesammanträden gav styrelsen ett uppdrag till förbundet att se över 

delegation- och attestordningen. Förbundschefen tog fram ett förslag utifrån nationella rådets föreskrifter. 

 

Styrelsen korrigerar förslaget med att under delegationsordning 2 Upphandlingsärenden, stycke 1 Avrop av 

varor, ge förbundschef delegation med beslutanderätt upp till högst 5 basbelopp.  

Styrelsen beslutar  
•att med ovanstående korrigering fastställa delegations- och attestordning enligt förslag. 
 

 
8.3 Beslut internkontroll 
 
Vid revisorsbiträdets granskning av samordningsförbundets årsredovisning 2019 (våren 2020), framkom 
att samordningsförbundet saknar en plan för internkontroll.  Förbundschefen utformar en rutin för 
internkontroll/riskanalys och förslag till internkontroll för 2020. 
 
Förslag ”Rutin för internkontroll”  
Förbundet ska årligen genomföra en riskbedömningsanalys och redovisa resultatet av analysen med förslag 
till förbättringsåtgärder till styrelsen på årets första styrelsesammanträde. 
 
Förslag internkontrollplan 2020 
Under 2020 föreslås att särskilt fokus riktas på följande riskområden: 
- Finansiering av insatser och projekt 
- Budget 
- Uppföljning och utvärdering 

 
Styrelsen beslutar att  
• Godkänna ”Rutin för internkontroll” enligt förslag. 
• Godkänna ”Interkontrollplan för 2020” enligt förslag 
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Ordförande sign.   Justerandes sign. 
 

 

 

§ 9 Övriga ärenden 
 
Nästa sammanträde  
Den 2 september som är en heldag. Förmiddagen en delårsavstämning tillsammans med förbundets 
beredningsgrupp, gemensam lunch och ett styrelsesammanträde på eftermiddagen. 
 
Teknik 
Några ledamoten som använder Ipad har svårt att öppna upp dokument på hemsidan. 
Förbundschefen tar med sig frågan och söker IT-stöd för att hitta lösningar på detta. 
 
Avslut 
Ordförande avslutar mötet. 
 


