Protokoll Styrelsemöte Samordningsförbundet
Sundbybergs stad 2020-06-26
Närvarande:

Jan Karlsson, Morteza Pourdanandeh, Marie LundmanVölker, Johan Bogfors, Catarina Örtengren
(föredragande och sekreterare)

Frånvarande:

Morgan Lindqvist
Ersättare: Annika Zetterlund, Sharifeh Jalali, Ayla
Eftekhari

Datum

2020-06-26

Tid

Styrelsemöte kl 15-16

Lokal/plats

Arbetsförmedlingen, Englundavägen 13

Dagordning
1. Ordförande öppnade mötet
2. Till justerare valdes Morteza Pourdanandeh
3. Godkännande av föredragningslista
Mötet godkände föredragningslistan
4. Information från förbundschef –
a. Verksamhet
Workshop genomförd gällande projektidé benämnt
”Komhall”. Processtöd från ESF och mötet genomfördes
med deltagare från medlemmarna, näringslivet och annat
samordningsförbund. Föreslagen projektägare annan än
samordningsförbundet. Förbundet stöttar i
projektskrivning tillsammans med beredningsgruppen.
b. Ekonomi
Ekonomin inom förbundet är god och revisionen
bedömer den som välskött och används på ett korrekt
sätt. Halvårsrapport kommer skriftligen till nästa möte
och utgår från den presentation som föregick
styrelsemötet idag. Bifogas protokollet.

c. Övrigt
Uppsägning av nuvarande DSO avtal skett och ett nytt
avtal gällande samarbete mellan 8 förbund i Dalarna,
Västerås och i Stockholm är under framarbetande. Klart
att presentera på möte i augusti.
5. Information om aktuella insatser
a. Strukturella insatser
Inget nytta att rapportera
b. Individinsatser
Finsamteam och finsamlots samt insatskatalogen ingår
nu i delprojekt Sundbyberg MIA Vidare.
Styrgrupp MIA Vidare bildat ur styrgrupp Finsamteam
och finsamlots
6. Återrapportering av beslut gjorda med delegation
Förbundschef har ansökt om att ingå i indikatorprojektet via
NNS. Övriga delprojekt arbetar med att mäta samverkan både
inom ramen för MIA Vidare och som är utvärdering av
samverkan inom förbunden. Mötet fick titta på framtaget
material med frågor om samverkan. Mötet var positiva och
uttryckte förhoppningar om att kunna mäta samverkan på ett
konkret sätt.
7. Upplands Bro ingå i delprojekt Sundbyberg
Styrelsen fattar beslut om att Upplands Bro ska ingå under
delprojekt Sundbyberg. Avtalsmaterial som reglerar
samarbetet tas fram under sommaren av kansliet.
Styrgruppen fattar beslut gällande projektets drift.
Strategiska, övergripande frågor skall därifrån lyftas till
beredningsgrupp som bereder inför beslut i styrelsen.
Styrelsen ansvarar för de övergripande strategiska beslut som
uppkommer.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor
9. Kommande möten
Styrelsen beslutar att styrelsemöte under 2020 skall förläggas
hos Arbetsförmedlingen, Engelundavägen 13.
2021 kommer styrelsemöten att förläggas hos
Försäkringskassan, Sturegatan 7.

Gemensamma möten mellan styrelse och beredningsgrupp
bokar förbundschef in via Allaktivitetshuset alternativt på
annan plats. Ändringar av lokal i redan gjorda bokningar görs
av förbundschef.

17 augusti kl 13-16 - Allaktivitetshuset
Gemensamt möte styrelse och beredningsgrupp uppstart
budget och VP 2021
18 september kl 14-16 - Arbetsförmedlingen
Styrelsemöte
13 november kl 14-16 - Arbetsförmedlingen
Styrelsemöte
7 december kl 14-16 - Allaktivitetshuset
Gemensamt möte styrelse och beredningsgrupp

Bilaga:
1. Delårsrapport i bildspelsformat
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