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Minnesanteckningar  
Presidierna för Samordningsförbunden i Stockholms län  

Närvarande        
Roslagen: Lotta Lindblad Söderman (ordförande),  
Eva Strand (v. ordf) Sophia Dahlgren (FC)   
Sthlm stad;  Fredrik Lindsstad (ordf.), Matthias 
Holmlund (v. ordf) , Helena Haapala (tf FC) 
Söderstälje: Linda Älegård (ersättare) ,  
Kjell Sjundemark (FC) 
Botkyrka Huddinge Salem : Elisabet Bovin  
Exner (v. ordf), Elin Asplund (FC)  

  
Värna: Andreas Falk (ledamot), Karin Gellin (FC) 
Sundbyberg: Jan Karlsson (ordf), Catarina 
Örtengren (FC) 
Östra Södertörn: Kristofer Stjernqvist (ledamot), 
Anna Lexelius (FC),Annica Falk (projektchef MIA) 
  
 

  
  
Information från Samordningsförbundet Roslagen 
Roslagens ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och inledde med en kort 
presentationsrunda.   
Roslagens förbundschef informerade om Samordningsförbundet Roslagens utvidgning 
med fler kommuner som meldemmar. För den som vill veta mer om SF Roslagen 
rekommenderas informationsfilmen som finns att ta del av på: 
http://samordningsodraroslagen.se/# 
 
Förbundens gemensamma insatser och tjänster 
Gemensam informationssatsning i norra länet: Catarina Örtengren informerar om de den 
Finsamvecka ”Jämt med Finsam” som genomfördes i vecka 42 av samordningsförbunden i 
norra delen av länet. Temat var jämställdhet och föreläsningarna var uppskattade och 
välbesökta, men det fanns plats för ännu fler deltagare. Under veckan informerade bl.a. 
projektet DEV (https://samordningstockholm.se/news/dev/) om sin verksamhet. 
Utvärdering av satsningen pågår. 
 
Arbetsintegrerande social företag (ASF): Helena Haapala berättade om förbundens 
gemensamma satsningar på samverkan med ASF. Bl.a. har de samordningsförbund som 
ingår i MIA-projektet en gemensam regional ASF samordnare –Maria Karlsson. Samtliga 
förbund och också medarrangörer till ASF dagen den 19 november. 
 
Insatskatalogen: Elin Asplund informerade om samtliga av länets förbund är anslutna till, 
eller är på väg att ansluta sig till, insatskatalogen (VärNa lanserar 21/11 och Sundbyberg 
senare i år). I insatskatalogen finns framförallt information om arbetsrehabiliterande 
insatser men även andra stödinsatser finns tillgängliga. Utvecklingsarbete pågår 
fortfarande. Medskick från presidiet är att följa hur utbrett användandet av katalogen är 
samt att det är viktigt att sprida kunskap om den. 
 
Arbete med målgruppen sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst 
(”nollklassade”): Sophia Dahlgren berättar att flera av förbunden har insatser som riktar 
sig till målgruppen ”nollplacerade”, sjukskrivna utan sjukpenning. Oftast handlar det om 
att skapa samsyn kring målgruppen. Det finns ett nätverk som behöver växlas upp. 
 
 
 
 
 

http://samordningsodraroslagen.se/
https://samordningstockholm.se/news/dev/
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ESF-projektet MIA  
Projektchef Annica Falk informerar ger en nulägesbild av MIA-projektet samt informerar 
kort om den ansökan om förlängning/tillämpning som lämnats in till ESF. Den nya 
ansökan omfattar samtlig av länet åtta förbund och två extra kommuner (Lidingö och 
Upplands-Bro). Vid förlängningen är det viktigt att utveckla en ännu bättre samverka 
mellan förbunden. 
 
Mötet diskuterar behovet av att utveckla insatser som går att implementera i ordinarie 
verksamhet samt att bygga struktur för parallella insatser. Under mötet lyfts också 
behovet av kunna finansiera projekt under längre tid för att kunna påvisa 
framgångsfaktorer. 
 
Framtida möjligheter och utmaningar 
Förbundscheferna berättar om det arbete som påbörjats för att gemensamt utveckla 
kommunikation och information samt samarbete kring frågor som rör uppföljning och 
utvärdering. Därutöver informerar Kjell Sjundemark om det Nationella projektet ”Vi 
frågor om våld”.  
 
Kommunikation och Information 
Förbunden behöver utveckla verktyg för att kommunicera det vi gör bl.a för politiker och 
kommuner som ännu ej är med i samordningsförbund. Regionens politiker är en 
målgrupp som vi särskilt bör rikta in oss på genom att visa på förbundens fördelar. Ge 
exempel på hur förbunden bidragit till strukturförädnring (implementerade verksamheter, 
systemförändring osv.)  
 
Uppföljning och Utvärdering 
Mötet diskuterar förbundens möjlighet att följa upp hållbara resultat över tid samt hur vi 
följer upp och utvärderar utveckling av strukturförändring. Uppföljning behövs på såväl 
individnivå som organisations- och strukturnivå. 
 
Våld i nära relationer 
Samordningsförbund Södertälje och Sundbyberg är med i projektet ”Vi frågar om våld” 
som Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) driver genom flera olika piloter 
ute i landet. Projektet bygger på ett regeringsuppdrag som NNS fått ta del av. Detta kan 
öppna dörrar för fler regeringsuppdrag längre fram. Viktigt att andra förbund lär av det 
som framkommer. Se bifogad Affisch. 
 
Samordningsförbunden och den regionala nivån 
Mötet lyfter behov av att lyfta fram samordningsförbunden inom Regionen. Förbunden 
verkar lokalt och det finns en uppfattning att förankringen är bättre i kommunen än i 
Regionen. Regionen samlar samtliga ledamöter utsedda till förbundsstyrelserna 2 
ggr/året. Närvaron på dessa möten har dock varit låg. 
Hur skapar vi en välfungerande struktur för förbunden att verka på regional nivå? Frågan 
delegeras till förbundschefsnätverket för vidare diskussion. 
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Länsgemensamt medlemssamråd 
Frågan om länsgemensamt medlemssamråd 2020 har kommit upp vid flera 
medlemssamråd under året. Mötet är eniga om att ett regionalt råd inte bör ersätta, utan 
snarare komplettera det lokala medlemssamrådet. Viktigt att vi tydliggör syftet med ett 
Regionalt samråd. Frågan bör behandlas i respektive styrelse. En möjlighet kanske skulle 
vara att ha ett möte i Norra Regionen och ett i södra? 
 
Nästa samråd 
 
Samordningsförbundet Värna den 2 april kl 16.00-18.00. 

 


