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Tid

Fredag den 22 April 2022 kl 14-16

Plats

Helio, Sundbybergs torg 1, Sundbyberg

Ledamöter

Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen
Morteza Pourdanandeh, Försäkringskassan
Marie Lundman-Völker, Sundbybergs stad
Morgan Lindqvist, Region Stockholm
Martin Normark, Upplands-Bro kommun

Ersättare

Ayla Eftekhari, Region Stockholm

Frånvarande

Kristin Andersson, Försäkringskassan
Kerstin Ahlin, Upplands-Bro kommun
Annika Zetterlund, Sundbybergs stad
Eija Sandström, Arbetsförmedlingen

Övriga

Annica Falk, förbundschef
Jenny Jakobsson, administratör

Underskrifter
Ordförande
…………………………………………………….
Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen
Justerare
…………………………………………………….
Morteza Pourdanandeh, Försäkringskassan
Sekreterare
Annica Falk

…………………………………………………….
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Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning med att justera den med
närvarande ledamöter.

§2

Val av justerare

Till justerare för dagens möte utsågs Morteza Pourdanandeh.

§3

Ansökan om medlemskap från Järfälla

Samordningsförbundet Samsund har tagit emot ansökan från Järfälla kommun som
söker medlemskap.
Styrelsen beslutar att
ge förbundschefen i uppdrag att utarbeta en förbundsordning tillsammans med
en arbetsgrupp.

§4

Årsmöte NNS

Nationella Nätverket för samordningsförbund NNS har bjudit in till årsmöte den 3 juni,
på Arlanda. Kallelse och handlingar till mötet har inte sänts ut ännu.
Styrelsen beslutar att
låta presidiet ta emot handlingarna och avgöra ifall vi behöver kalla till extra
styrelsemöte.
utse Jan Karlsson till ombud till årsmötet.
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Fortsatt dialog efter planeringsdagen

Planeringsdagen summerades kort och dokumentation från dagen kommer att sändas ut
separat.
Styrelsen beslutar att
ge förbundschef i uppdrag att ta med resultatet från dialogerna till
verksamhetsplansarbetet för 2023.

§6

Meddelanden

Förbundschefen berättar om kommande aktiviteter:
•
•
•
•

4 maj, kl 15.30-16.30, arrangerar Sundbybergs stad tillsammans med Samsund ett
webinarie riktat till arbetsgivare.
3 juni, kl 8.30-11.00, bjuder MIA Vidare Sundbyberg och Upplands-Bro in till
resultatdialog.
14 juni, kl 13-14.30, arrangerar Samordningsförbunden i länet in till en hearing
riktad till högsta politiska ledningar samt myndighetschefer.
17 juni, kl 14-15.30, föreslås en sommaravslutning med styrelsen i kombination
med ett styrelsemöte dit även Järfällas socialchef är inbjuden.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§7

Övriga frågor

Förbundschefen ger styrelsen en förhandsvisning av den nya hemsidan. Informationen
läggs till handlingarna.

§9

Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet som avslutades.

