Protokoll styrelsemöte 2020-09-18
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Närvarande:
Jan Karlsson, Morteza Pourdanandeh, Marie Lundman-Völker
Ersättare: Sharifeh Jalali och Ayla Eftekhari
Samt Catarina Örtengren, förbundschef och Karin Sellin, sekreterare
Frånvarande:
Morgan Lindqvist och ersättare: Annika Zetterlund, Johan Bogfors
Tid:
18/9 2020 kl. 14:00-16:00
Lokal/plats:
Arbetsförmedlingen, Englundavägen 13 Lokal: Ursvik, plan 2

Dagordning
1.

Sammanträdets öppnande

2. Val av justerare: Morteza Pourdanandeh
3. Godkännande av föredragningslista
4. Information från förbundschef

a.

Verksamhet
-

Den 17 september invigdes projekt Upplands Bro som är
med i MIA-Vidares delprojekt Sundbyberg.
Kommundirektör från Upplands Bro, projektledare samt
Jan, Morteza och Catarina deltog från Sundbybergs
finansiella samordningsförbund.

-

Verksamhetsplanering 2021 – uppdatering av nuläget.
Mycket av planeringen är fastslagen i och med medverkan
i MIA-Vidare. Beredningsgruppen arbetar med VP-förslag.

-

Ansökan till ESF rådet kommer att skickas in, skrivarbete
pågår utifrån kommunens inlämnade projektidé Komhall.
Ansökan ska vara inskickat den 12 oktober och skriver gör
förbundschef och representanter från beredningsgruppen.

b.

Ekonomi
Regionen har flaggat för eventuella kommande neddragning av
medlemsavgifter till samordningsförbunden. Konsekvenser
om beslutet innebär att Sundbybergs samordningsförbund
skulle få 200 tkr mindre i budget för 2021 eftersom alla parter
bidrar med ¼ del var. Inget beslut ännu från regionen.
Styrelsen diskuterar och kommer fram till att förbundet får
avvakta besked. Eventuellt kommer Upplands Bro att ansöka
om att gå med i Sundbybergs finansiella samordningsförbund.
Beslut om att ansöka om att ansluta ska fattas beslut om i
Kommunstyrelsen i Upplands Bro. Beslutsprocessen är
tidskrävande i både Kommun och Region om Upplands Bro
beslutar om att ansöka om medlemskap i förbundet.

c.

Övrigt
-

Utlysning förstudie inom 5 områden från ESF. Det finns
intresse från AF/Kommunen. Tanken är att utöver
Komhall kunna göra en förstudie runt samverkan med
Näringsliv och företag för att hitta vägar ut för med stöd
till personer som är deltagare i MIA vidare. En möjlighet
är att stötta i att starta arbetsintegrerade sociala företag.
Flera samordningsförbund är intresserade att var med i
detta om det blir ett projekt efter eventuell förstudie.
Ansökan ska vara inne 29 oktober och styrelsen ställer sig
positiv till att ansökan skickas in.

-

NNS - Kallelse till möte gällande politisk och finansiell
samordning. den 2 oktober 10–12 till styrelsemöte och
medlemsmöte. Jan har förhinder och Morteza och kan
vara med och bokar in sig.

-

NNS - Kallelse Styrelsemöte 9–11 och därefter
medlemsmöte den 29 oktober, Jan har förhinder och
Morteza representerar förbundet.

-

Gemensamt presidiemöte den 26/10 kl. 16:00-18:00 för
Samordningsförbunden i Region Stockholm.
Samordningsförbundet Värna är värd.

5. Information om aktuella insatser
a.

Strukturella insatser
-

Information från arbetsförmedlingen 21 oktober –
webbsändning. Vad händer inom arbetsförmedlingen.

-

Föreläsning av Jakob Carlander 14 oktober angående om
att förstå sin egen utsatthet, stöd för professionella i
människovårdande yrken. Genomförs i Allaktivitetshuset
och på Zoom.

b.

Individinsatser
Information om MIA Vidare delprojekt Sundbyberg och
projekten Sundbyberg och Upplands Bro. 40 individer för
Sundbyberg och 60 individer i Upplands Bro ska ha varit
aktuella i MIA vidare under de projekttiden. Frågor om våld
ställs till alla deltagare och hitintills har en majoritet svarar att
de blivit utsatta eller utsatt någon för våld. Studie av hur
många som varit utsatt för eller utsätter person i nära relation
för våld kommer att genomföras i MIA Vidare.

6. Återrapportering av beslut gjorda med delegation
Inget att redovisa.

7.

Dataskyddsombud
Styrelsen diskuterar förslaget till en Dataskyddsombuds ring där flera
förbund stöttar varandra. Styrelsen fattar beslut om att ge
förbundschef i uppdrag att gå med i en dataskyddsombuds-ring där
förbundschefer eller annan på kansliet är dataskyddsombud åt
varandras förbund.

8.

Avtal MIA Vidare
Styrelsen diskuterar avtal MIA Vidare, delprojekt Sundbyberg och för
deltagandet för Upplands Bro kommun. I avtalet framgår att
Sundbybergs finansiella samordningsförbundet inte ska riskera några
ökade kostnader för att Upplands Bro är med i delprojektet i MIA
Vidare. Styrelsen fattar beslut om att godkänna avtalet angående
Upplands Bro kommuns deltagande.

9.

Godkänd delårsredovisning
Styrelsen fattar beslut om att lägga delårsredovisningen till
handlingarna.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor

11. Kommande möten
a.

Styrelsemöte den 13 november kl. 14:00-16:00 på
Arbetsförmedlingen.

b.

Gemensamt möte styrelse och beredningsgrupp den 7
december kl. 13:00-16:00 i Allaktivitetshuset.

Bilagor:
1.

Kallelse styrelsemöte NNS

2.

Kallelse möte politisk och finansiell samordning NNS

3.

Beslutsärende – Dataskyddombud – DSO ring

4.

Beslutsärende – Avtal MIA Vidare delprojekt Sundbyberg med projekten
Sundbyberg och Upplands Bro samt bilaga reglerande förhållandet mellan
Sundbyberg och Upplands Bro Kommun

5.

Beslutsärende – Delårsredovisning jan-juli 2020 läggs till handlingarna

Justering av protokoll
Sundbyberg den

/

2020

Sundbyberg den

/

2020

………………………………………

…………………………………….

Jan Karlsson, Ordförande

Morteza Pourdanandeh, Justerare

