Beredningsgrupp 2020-02-07

MINNESANTECKNINGAR

Frånvarande

Närvarande

Sophia Dahlgren Samordningsförbundet, ordförande
Karin Daun Samordningsförbundet, sekreterare
Josefine Hagmyr (Försäkringskassan)
Jens Bengtner (Region Stockholm)
Åsa Wallander (Arbetsförmedlingen)
Gunila Stenzelius (Danderyd)
Ali Rashidi (Norrtälje)
Yvonne Alli (Österåker)
Kotte Wennberg (Täby)
Lorentz Ogebjer (Vaxholm)
Frida Herman (KSON)

Christer Rindensbacher
(arbetsförmedlingen)
Agnes Edgren (Danderyd)
Silvija Mujakovic (Norrtälje)
Sanna Kjellin Anderson (Österåker)
Camilla Wass (Täby)
Heidi Ekström (Vallentuna

Genomgång av dagens agenda och minnesanteckningar från föregående möte
Se minnesanteckningar 2019-11-08.
Återkoppling från senaste styrelsesammanträdet
Se minnesanteckningar från föregående möte 2019-11-26. Nästa gemensamma möte är den 26
augusti 2020 i samband med delårsavstämningen. Datumet kommer att ändras. Sophia meddelar
så snart hon vet. Uppdrag från styrelsen är att stödja att fler arbetsintegrerade sociala företag
startar i kommunerna.
Hur ska vi arbeta vidare med uppdraget? Ett första steg är att en samordnare inbjudits till
styrelsemötet den 19 februari kl.13.30 för att ge oss mer info. Beredningsgruppen inbjuds att delta.
Sophia skickar kalenderbokning.
Lägesrapport från Kansli
ESF ansökan Mia vidare är nu godkänd. Det innebär att nuvarande MIA förlängs till december 2022.
Det finns behov av en ny större lokal. Tips? mottages gärna.
Upphandling pågår för nya ASF platser (klart mitten av mars). Denna fråga kommer att diskuteras i
Mia styrgrupp. Prognos är 330 deltagare under Mia vidare. Hälften av dessa( ca 150) beräknas vara
i behov av plats.
Nationell Finsam konferens 23 – 24 mars 2020 i Halmstad. Förbundet bekostar inga platser i år.
Deltagande från medlemmar sker på egen bekostnad. Sophia deltar från Samordningsförbundet.
En mindre FINSAM-konferens i oktober undersöks av Sophia och norra förbundschefer.
Konferensen riktar sig till Norra förbundens beredningsgrupper och styrelser.
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Lägesrapport från insatser
Insatskatalogen. Enligt styrelsebeslut köper vi tjänsten att hantera och registrera Roslagens
pågående insatser från Östra Östergötland. Kontaktperson är Daniel Erlandsson.
Vad händer härnäst? Om ni inte meddelat namn på kontaktperson kommer kontakt att tas med er
representant i beredningsgruppen från respektive kommun gällande kontaktuppgifter vidare i er
organisation. Start i slutet av februari. Syftet är att uppdatera och underlätta vägen in i kommuner
när man söker efter pågående insatser. Minst 2 – 3 insatser/ kommun ska registreras.
Insatskatalogen är ett verktyg främst för handläggare och tjänstemän. Även medborgarna kan gå in
och söka i registret. Fundera över hur vi informerar om katalogen i den egna organisationen. Hur
når vi ut till medarbetarna?
SAMSUS – Styrelsen har beslutat att SAMUS ska vara kvar under 2020. (Se Syfte och målgrupp i
minnesanteckningar från SAMSUS möte 2019-12-09 som Sophia mailat ut med inbjudan.)
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medlemsdeltagandet varit lågt vid de tre insatser som
man haft under 2019.
Diskuterades;
Vad beror detta på? Ska vi bredda målgruppen (under nytt namn SAMSYN)?
Aktiviteten, ska den hållas inom respektive kommun eller inom hela förbundet?
Vi har behov av en processledare vid fyra tillfällen/år. Ska vi anlita en intern från någon av
medlemmarna eller en extern resurs?
Bestämdes ;
*Vi behöver paketera om och tydliggöra syftet med den kompetenshöjande insatsen.
Teori och praktik måste gå hand i hand och länka in i verksamheterna så man kan se och förstå
nyttan av insatsen kopplad till det dagliga praktiska arbetet.
Sophia och Karin tar fram ett förslag till att förtydliga ett uppdrag till en arbetsgrupp.
* Arbetsgruppen utökas med representanter från varje kommun.
Namn mailas till Sophia senast den 14 februari.
Arbetsgruppen jobbar vidare med uppdraget. Eventuellt kan vi använda en extern processledare.
* Datum för nästa SAMSUS insats riktad till deltagare från medlemmarna är onsdag 6 maj kl.
09.00—12.00. Varje medlem förbinder sig till ett antal platser till de insatser som erbjuds.
Meddela antal platser till Sophia senast 14 februari.
Gemensamma forum
Sophia har haft kontakt med Bo Månsson. Idéskiss till föreläsning kring tjänstemannarollen. Datum
bestämdes inte men förslag september/oktober.
Kartläggning
Sophia stämmer muntligt av med var och en av medlemmarna i beredningsgruppen för att
uppdatera underlagen som redovisats under föregående år. Sophia använder även Kolada statistik.
Beredning av ärenden till styrelsen
Årsredovisningen 2019. Sophia skickar utkast. Kom gärna med kommentarer.
Ekonomi och budget. Siffrorna kommer att uppdateras. Beslut i slutet av mars.
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Anmälda frågor och övrigt
Kort info om Dua, (Delegationen för unga och nyanlända.) Sophia talar med Ali för att undersöka
om förbundet kan vara ett stöd i detta arbeta. Ansökan ska skickas in för arbetsförberedande
insatser. Alla kommuner är med.
Info HSF ( Jens)
HSF har flyttat lokaler till Lindhagensgatan, Stockholm. Genomgår för närvarande en
omorganisation och genomförande av ett förändrat arbetssätt.
Datum för introutbildningar
Introduktionsutbildningar för samordningsförbund 30 mars och 5 maj.
Se bifogad inbjudan.

Kommande möten
Våren 6 mars, 3 april
Delårsavstäming vakant men i slutet augusti alt början september (beslutas inom kort)
Höstens 2 oktober, 6 november
Årsavslut 25 november
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