Välkommen till Samordningsförbundets

Medlemsamråd
När: 14 december kl. 09.00-10.00
Plats: Vallentuna kommunhus Tuna torg 1 , Konferensrum Bällstrarummet 2 trp
Inbjudna deltagare:
Samordningsförbundet:
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
SLL
Österåker
Täby
Danderyd
Norrtälje
Vallentuna
Vaxholm

Sophia Dahlgren (förbundschef) Christina Funhammar(ordförande) Eva Strand (vice)
Liselott Vondrus
Amer Baalbaki
Ulla bäckenkihl
KSO (Michaela Fletcher) samt Mathias Lindow
KSO (Leif Gripenstam eller tillträdande) samt John Algernon och Camilla Brodin
KSO (Olle Reichenberg eller tillträdande))
KSO (Ulrika Falk eller tillträdande)
KSO (Parisa Liljestrand)
KSO (Lars Lindgren eller tillträdande)

Dagordning
₪ Information från Samordningsförbundet
-Välkomna
-Nya medlemmar och ny förbundsordning
 Kort introduktion till samordningsförbund
-Kommande verksamhet (2019)
 Konstituerande styrelsesammanträde för det utökade förbundet, em. den 23 januari
 Uppstart för det utökade förbundet, heldag 20 februari 2019
 Behovsanalys
 Ansökan om medel från europeiska socialfonden

₪ Inriktning från parterna om
- Medlemsamråd
- Framtida verksamhet och inriktning
- Äskning 2020
OM MEDLEMSSAMRÅD
Samrådet syftar till att samordningsförbundets medlemsparter kan träffas för en gemensam
övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Som
medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter på framtida verksamhet och
inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Ett samråd är inget beslutande eller
styrande organ och ska genomföras minst en gång varje år.

info@samordningsodraroslagen.se  www.samordningsforbundetsodraroslagen.se  Kontakt 073-625 22 14

Översikt Samordningsförbunds org. och sammanhang

Exempel parters verksamhet som berör förbundets målgrupp:

Förbund kan bildas mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, kommuner och landsting med stöd i
lagen (2003:12109) om Finansiell Samordning (FINSAM).

Arbetsförmedling: Långtidsarbetslösa, Aktivitetsstöd, Jobb och
utvecklings garantin, Offentlig skyddad anställning.

Samordningsförbunds uppdrag och syfte är att:
-Uppnå en effektiv resursanvändning mellan medlemmar
-Insatserna skall avse individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att
förbättra deras förmåga att utföra förvärvsarbete.
Samordningsförbund Nationellt
-Nationella rådet, gällande FINSAM lagstiftning.
www.finsam.se
En nationalkonferens och en förbundschefsdag om året
-Nationella nätverk för samordningsförbund
www.nnsfinsam.se/
Nätverk för de 8 Samordningsförbund i Stockholms län
www.finsamstockholm.se/
Förbundschefsträffar 8-10ggr/år, Presidieträffar 1-2 ggr/år
Södertälje, HBS (Huddinge, Botkyrka Salem), Östra
Södertörn (Haninge, Tyresö, Nynäshamn), VärNa (Värmdö,
Nacka) , Stockholm Stad, Sundbyberg, SUVS (Sollentuna,
Upplands Väsby, Sigtuna) och Södra Roslagen (Täby,
Österåker)

Försäkringskassan: långtidssjukskrivna, Aktivitetsersättning,
Sjukersättning, Sjukpenning , Rehabiliteringsersättning
Landstingsrelaterat: Sjukskrivna, lokala vårdgivare,
Primärvårdentraler, Psykiatri utförare (Praktikertjänst) ,
Medicinsk rehabilitering, Sjukskrivning, Läkarintyg,
Läkarutlåtande om Hälsa, Rehabiliterings koordinator.
Kommuner: Individ och familjeomsorg ex Ekonomiskt bistånd,
Funktionsnedsättnings avdelning ex Daglig verksamhet.
Kommunens kommunala aktivitetsansvar, Näringslivsenheter,
arbetsmarknadsenheter, integration.
Externa nätverk som berör eller samarbetar med förbundet;
-Sveriges kommuner och landsting, Stor sthlm
-FOU nordost, kunskapscenter nordost
-VIDA-Projekt nyanlända finansierat länsstyrelsen 37 medel
-Delegation för unga till arbete mellan AF och kommun
-Gemensam Kartläggning samarbete mellan AF/FK
-Regionala/lokala samråd samarbete mellan kommuner/SLL
-Samordnad Individuell Plan.

Lokalt Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förbundets verksamhet 2018

I förbundsordning framgår att förbundet ska:
-Besluta om mål, riktlinjer och användning av medel
-Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning
-Stödja samverkan mellan samverkansparters.
-Finansiera insatser som ligger inom parternas område.
-Följa upp och utvärdera insatserna.

Kansliet har i uppgift att samordna förbundets verksamhet och
sköta den administrativa och ekonomisk förvaltningen,
Årsredovisning (ÅR) jan-mars, Äskning medel (mars/sept)
Verksamhetsplanering (VP) okt-nov

Målgrupp: Arbetslösa i åldern 16-64 år som befinner sig
långt från arbetsmarknaden pga. en komplex problematik
och behöver samordnade insatser för att närma sig egen
försörjning.
Organisation
Medlemsparterna utser ledamoten till styrelsen, som till sin
hjälp har ett kansli med stöd av en beredningsgrupp för att
genomföra och driva verksamhet.
Medlemspart i södra Roslagen, samråd 2 ggr/år.
Arbetsförmedling och Försäkringskassan representeras av
högre tjänstemän, kommuner av representanter från
kommunfullmäktige samt från Stockholms läns landsting en
tjänsteman alt politiker.
Styrelse, sammanträden ca 8 ggr/år
Styrelseledamoten utsedda av medlemmarna
Beredningsgrupp, möten ca 8ggr/år
En grupp högre tjänstemän från medlemmarna som bistår
förbundschefen.

Förbundets Strukturella insatser
-Behovsanalyser
-Vårddialog
-Gemensamma forum för tjänstemän
-Sjukskrivna utan sjukpenning
-Digital insatskatalog
(Katalog som samlar medlemmarnas insatser ut mot arbete)

-Utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag
Förbundets Individinsatser
-Mobiliserings inför Arbete (MIA)
Projekt som drivs av Samordningsförbunden i
stockholmsregionen genom 6 delprojekt. Medfinansierat av
Europeiska Socialfonden (ESF)
Delprojekt södra Roslagen (Verksamhet utgår från Täby)
En väg in : Rådgivandeteam består av handläggare från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt socialsekreterare
och LLS/SOL handläggare från Österåker och Täby. Tar emot
medborgare som har behov av samordnade insatser för att
närma sig arbete och egen försörjning.
Deltagaren har flera vägar ut genom :
-Individuellt stöd; Case managment (CM), Supported
Employment(SE) & Individuell placement support (IPS)
- Förrehabiliteringskurs
- Arbetsträning på ASF
-Hitta rätt ordinarie insats hos medlemmarna.

