Protokoll styrelsemöte 2020-03-06
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Närvarande:
Jan Karlsson, Morteza Pourdanandeh, Marie Lundman-Völker, Morgan Lindqvist och
Sofia Dahlgren som ersätter frånvarande förbundschef samt Karin Sellin, sekreterare

Frånvarande:
Annika Zetterlund, Sharifeh Jalali, Johan Bogfors, Ayla Eftekhari,
samt Catarina Örtengren
Tid:
2019-03-06, kl. 14:00-16:00
Lokal/plats:
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10–12, Sundbyberg Lokal: Konferensen 1

Dagordning
1.

Sammanträdets öppnande

2.

Val av justerare: Morteza Pourdanandeh

3.

Godkännande av föredragningslista

4.

Information från vikarierande förbundschef
a.

Verksamhet
Dataskyddsombudet som förbundet anlitat har gått igenom
förbundets dataskyddsarbete och gett rekommendationer till
åtgärder. Dataskyddsombudet är upphandlat tillsammans med
SUVAS och Stockholms stads samordningsförbund som är
huvudansvarig för avtalet. Arkivbeskrivning och utbildning för
dataskydd skulle Samsund kunna göra i egen regi är ett
förslag. Att Samsunds hemsida är informativ fick förbundet
beröm för.
Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att stämma av med
Sundbybergs stad om det går att köpa tjänsten
dataskyddsombud från staden när avtalet löper ut den 23 juni.

b.

Ekonomi
Se årsredovisning punkt 7, bilaga 2

c.

Övrigt
Information från ordförandekonferens NNS.
NNS roll är att vara en röst in till departementen och
nationella rådet för samordningsförbund.
Olika frågor togs upp och diskuterades. Det ser olika ut i olika
förbund hur verksamhet som samordningsförbunden bedriver
utformas. Arbetsgivaransvaret diskuterades också, vissa
förbundschefer har ordförande i styrelsen som arbetsgivare
och i andra förbund är någon av myndigheterna
arbetsgivaransvaret.
Styrelsen ger vikarierande förbundschef i uppdrag att kolla om
ett nätverk mellan SUVAS, Södra Roslagen och Sundbyberg
ordförande kan startas upp om intresse finns från övriga
förbund.
Länspresidiemöte kommer att genomföras den 2 april kl.16-18
i Värnas lokaler, deltagare från Samsund är vice ordförande
Morteza Pourdanandeh.
Social- och arbetsmarknadsdepartementet har bjudits in av
MIA projektets ägare Östra Södertörn för information den 15
april kl. 14-16 och representanter för Samsund är välkomna att
delta. Ordförande informerar om att detta möte är inställt.

5. Information om aktuella insatser
a.

Strukturella insatser
Insatskatalogen invigdes på ett lunchmöte den 3 mars 2020,
35 personer deltog i mötet. Katalogen ska uppdateras löpande
och mycket ska ligga på länkar till myndigheternas sidor som
ska hållas uppdaterade.
Regeringsuppdraget via NNS och projekt rörande våld i nära
relation där ett uppdrag är att ta fram en broschyr, ett förslag
till broschyr finns framtaget men behöver revideras ytterligare.
Dialog skett med stadens relationsvåldsamordnare samt andra
parter för säkerställan av information och transparens.
Hur har vi gjort valen av vilka kontakter som finns med?
Styrelseledamöter saknar viss information. Bland annat att när
en person ringer Kvinnofridslinjen kan hen vara anonym även
på det sättet att det inte syns vilket nummer man ringt upp
från sin telefon.

Förbundschefen får i uppdrag att arbeta vidare med
broschyren och säkerställa korrekt information i materialet.
Redovisning av stadsbidrag som beviljats för företagsträffar
2018:3 genomförs på frukostmöte den 11 mars. Styrelsen
sprider informationen till berörda.
b. Individinsatser
Sundbybergs Samordningsförbunds bemanning i ESF
projektet MIA -vidare:
Lots/samordnare i Finsamteamet blir projektledare i MIA
projektet på 50 % och Förbundschef projektleder på 25 %.
Framtagning av projektets förändringsteori pågår och
förbundschef tar fram förslag från Samsund. Utbildning i
förändringsteori och projektkunskap kommer ske 7 maj för
styrgrupp. Styrgruppen för FINSAM teamet övergår till att
vara styrgrupp för MIA Vidare. Utmaningar i projektet är att
det tar tid att starta upp och förankring på tjänstepersonsnivå
tar tid.
Finsamteamets bemanning kommer att kompletteras med en
medlem från Regionen. Rehabkoordinator från regionen
kommer att ingå i Samsunds Finsamteam.

6. Återrapportering av beslut gjorda med delegation
a.

Förbundschefen kommer att närvara under Almedalsveckan
för omvärldsbevakning.

b.

Finsamteamet kommer att delta på Finsamkonferensen och
Samsund kommer att stå för kostnaden i utvecklingssyfte.
Detta ses som kompetensutveckling för teammedlemmarna.

7.

Årsredovisning 2019
Styrelsen diskuterar årsredovisningen och enas om att fatta beslut om
att godkänna årsredovisningen med redaktionella ändringar och ny
inledning.

8.

Ägare av ESF delprojekt MIA Vidare
Styrelsen diskuterar och förbundschefen har skrivit ett förslag om att
Samordningsförbundet är projektägare.
Det finns fördelar att förbundet är ägare av projektet. Förslaget från
förbundschefen är att Samordningsförbundet Sundbybergs stad ska
vara ägare av Samsunds delprojekt i MIA Vidare. Styrelsen kommer att
ha bättre koll på ekonomin om förbundet är ägare av projektet t ex.
Styrelsen lyfter att nackdelar och fördelar med olika lösningar runt
ägarskapet inte lyfts fram i skrivelsen.
Styrelsen fattar beslut om att ärendet återremitteras till
förbundschefen som får i uppdrag att utreda fördelar och nackdelar
med att Staden eller samordningsförbundet är projektägare. I
utredningsuppdraget ingår att ställa frågan till Sundbybergs stad om
kommunen kan tänka sig att vara projektägare av MIA vidare.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Kommande möten
a.

Styrelsemöte den 24 april kl. 14:00-16:00
Morgan Lindqvist anmäler förhinder

b.

Medlemssamråd den 24 april kl. 12:30-14:00

Bilagor:

1.

Årsredovisning 2019, tjänsteutlåtande om beslut samt årsredovisningen med
bilagor

2.

Ägare av ESF projekt MIA Vidare – tjänsteutlåtande

3.

Dataskyddombuds förslag till åtgärder – 3 filer

4.

Förslag broschyr Våld i nära relationer

Justering av protokoll
Sundbyberg den

/

2020

Sundbyberg den

/

2020

………………………………………

…………………………………….

Jan Karlsson, Ordförande

Morteza Pourdanandeh, Justerare

