MÖTE MED SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ROSLAGENS BEREDNINGSGRUPP
När: Fredagen den 6 mars 2020 kl. 09:00- 11:30
Var: Studierummet i Tibble kyrka, Attundavägen 3
Sammankallande Sophia Dahlgren, förbundschef Samordningsförbundet
Karin Daun, samordnare Samordningsförbundet
Deltagare: Josefin Hagmyr , Försäkringskassan
Jens Bengtner, Region Stockholm
Christer Rindensbacher, Arbetsförmedlingen
Anges Engren, Danderyds kommun
Ali Rashidi, Norrtälje kommun
Yvonne Alli , Österåkers kommun
Kotte Wennerberg/Camilla Wass, Täby kommun
Lorentz Ogebjer ,Vaxholms kommun
Frida Herman, KSON

Minnesanteckningar
Genomgång dagens agenda och föregående minnesanteckningar (se bifogad bilaga 20200207)
Återkoppling från Styrelse, (se bifogat protokoll).
Sammanfattning §5.1 stödja ASF , §5.3insatskatalog §7.2 Se över delegation- och attestordning §8.1
Nytt datum för delårsavstämningen (2/9) och §9.1 Genomföra en omvärldsbevakning av
förbundschefers arbetsförhållanden.
Lägesrapport från Kansli
Uppdatering av hemsida pågår. Beredningsgruppen har en egen inloggningssida där bla
minnesanteckningar läggs upp. Se inloggning för beredningsgruppen på
www.samordningsforbundetroslagen.se Lösenord: Skärgård. Sidan är idag lösenordskyddad och
förslag inkommer på att göra sidan öppen för att enklare kunna länka minnesanteckningar till
representanter utanför gruppen.
Förbundschefen besöker kommunerna i syfte att uppdatera kartläggning-och behovsanalysen av
målgrupper som genomfördes under 2019.
Lägesrapport insatser
 MIA projektet , styrgruppsutbildning, förändringsteori utformas för MIA vidare.
Ny lokal utreds/sökes. Förbundschefen har uppfattat ett behov av myndighetsgemensamt team för de
som inte är aktuella som deltagare för MIA-projektet. Uppdrag till beredningsgruppen att fundera
över om det är möjligt att finansiera en sådan kostnad i egen regi.
 Kartläggning, kontakt tagen med representanter i MIA lokal styrgrupp.
 Insatskatalogen, Vi kan konstatera att hittills har ingen i beredningsgruppen blivit kontaktad av
Daniel Erlandsson. Vi uppfattar det som att han på egen hand hittat ingångar/ kontakter till
medlemmarna. Lägesrapport från Daniel sänds som bilaga till minnesanteckningarna.
 SAMSUS , återkoppling från arbetsgruppens möte 14 februari . Se bifogade minnesanteckningar.

 Forum under 2020
Datum

6 maj

15 sep

7 okt

13 nov

Forum

Uppskattning
deltagare
Österåker 6,
Danderyd 5
AF 2 , FK 2,

SAMSUS Forum, (09-00 –12.00).
Tema AF,FK och MIA -arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning
Separat inbjudan kommer.
Gemensamt forum
Bo Månsson tema Tjänstemannarollen i en komplex offentlig verksamhet.
Två föreläsningar á en halvdag. Antingen fm eller em.
Målgrupp; tjänstemän. Inbjudan kommer separat.
Prel. lokal FINSAM konferens heldag.
Målgrupp: Styrelse, beredningsgrupp, medlemsrepresentanter
Avdelnings-, förvaltning- ,enhetschefer m.m.
SAMSUS forum förmiddag (09-00 –12.00)
Tema kommun och reko- arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning

Uppdrag till beredningsgruppen meddela snarats uppskattning på deltagare från respektive part.

Beredning av ärenden till styrelsen
Årsredovisning, se bifogat slut utkast med aktuella siffror. Efter vårt möte i februari skickade nationella
rådet ut nya rekommendation kring utformning av årsredovisning vilket medfört att text/avsnitt har
flyttats om och några nya rubriker tillkommit. Förbundet har mer i eget kapital än vad riktlinjen anger.
Motivering finns till anledningen av det höga kapitalet, se årsredovisning.

Vårddialog
Karin anmäler en avvikelse. Det gäller samarbetet med psykiatrin , praktikertjänst. Svårigheter att få till
kontakt med chefer. Undantaget är Österåkers kommun som har ett välfungerande samarbete. Vi har
fått information om att det skett en upphandling av vårdgivaren. Jens tar frågan och återkopplar till
Karin.
Anmälda frågor och övrigt
Info Försäkringskassan – Josefin Hagmyr
Försäkringskassan kommer fortsättningsvis inte att medverka i kommunernas lokala samrådsgrupper.
Anledningen till beslutet är att myndigheten inte har möjlighet att avsätta resurser för att bemanna
grupper i de 10 kommuner man har inom sitt geografiska upptagningsområde. Försäkringskassan
prioriterar samverkan i beredningsgrupp/styrelser.
Förbundschefen meddelar att Samordningsförbundet önskar deltar i lokala samråd och
personligtombuds ledningsgrupper 1 ggr/år med anledning av omvärldsbevakning.

Kommande möten
3/4, delårsavstäming 2/9, 2/10, 6/11 och avslut 25/11

