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Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

§ 1 Val av justerare

Till justerare av dagens sammanträde utses vice ordförande Ola Hägg.



FÖRSLAG TILL BESLUT
2019-11-18

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslås godkänna föreliggande dagordning.

Styrelsen beslutar: Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Samordningsförbundet Östra Södertörn___________________________ __________ 6

Ju ste ra re
-

4 (: / Utdragsbestyrkande
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Samordningsförbundet Östra Södertörn_____________________________________ 7

§ 3 Information om utvecklingsarbete och satsningar 2020

Under 2020 har vi finansiella möjligheter att ytterligare förstärka stödet till 
personer som är i ett behov av ett samordnat stöd från flera aktörer. I dialog med 
förbundets styrelse, medlemssamråd, beredningsgrupp, lokala styrgrupper och 
projektmedarbetare har kansliet därför fångat upp tankar och idéer som mynnat ut i 
konkreta förslag om insatser och aktiviteter. De nya satsningarna ska ge både ett direkt 
individstöd och påverka strukturer för hållbar samverkan. De nya satsningar som startas 
upp under 2020 presenteras kortfattat här nedan.

Projekt Samrehab förlängs
Syftet med projekt Samrehab är att identifiera och samverka kring personer 
som saknar sjukpenninggrundande inkomst, uppbär ekonomiskt bistånd och 
är sjukskrivna. Under 2018-2019 har samtliga personer från målgruppen i de 
tre kommunerna, Haninge, Nynäshamn och Tyresö kartlagts. Varje person har 
fått en aktiv planering och olika insatser utifrån sina individuella 
förutsättningar. Sedan det senaste halvåret ingår även den målgrupp som 
inom kommunernas försörjningsstöd är kodade ”arbetshinder, sociala skäl”. 
Genom Samrehab har en utsatt målgrupp fått ett tydligare och mer aktivt stöd, 
en mer aktiv planering, samplaneringen mellan vården (ta bort) och 
socialtjänsten har ökat och fler personer har hamnat i ”rätt” ersättning. Använ
dandet av SIP-möten har ökat och den försäkringsmedicinska kunskapen 
handläggare i socialtjänsten har stärkts. Projektet startades den 1 april 2018 
och planeringen har varit att fortsätta arbetet till och med mars 2020.

I dialog med de tre kommunerna samt med förbundets beredningsgrupp har 
framkommit att det finns behov av att fortsatt samarbeta för målgrupperna i 
Samrehab. Det finns också behov av att fortsatt stärka det arbete som 
påbörjats att bygga strukturer och arbetssätt utifrån olika lokala förutsättningar 
som lägger en god grund för implementering och långsiktighet. Förbundet 
kommer att fortsätta arbetet med Samrehab under tidsperioden 
april-december 2020.

Utveckling av vuxenteam i Tyresö
Tyresö kommun har inspirerats av Haninges arbete med Vuxteam och har 
tagit initiativ att utveckla ett Vuxenteam för de personer som är i behov av 
samordnade rehabiliterande insatser för att komma ut i arbete eller studier och 
att på sikt bli självförsörjande. Teamet kommer att bygga på ett nära 
samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och försörjnings- 
stödsenhet, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. 
Samtal pågår kring Försäkringskassans deltagande.
Med gemensam kompetens kan parterna förhindra att människor slussas runt 
i välfärdssystemet och hamnar i ett långvarigt utanförskap. Tanken är att 
Vuxenteamet, Resursrådet och MIA-insatser integreras för ett starkt och 
sammanhållet stöd till målgruppen. Samordningsförbundet Östra Södertörn 
kommer att bidra till utvecklingsarbetet genom att delfinansiera en 
verksamhetsledare, arbetsterapeut samt försörjningsstödshandläggare.
Arbetet startar upp under tidig vår 2020.

Ju ste ra re Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknadskoordinator i Nynäshamn
Nynäshamns kommun har föreslagit ett initiativ som syftar till att öka 
förutsättningar för Nynäshamnsbor att få, eller behålla sitt arbete - att fler blir 
självförsörjande. Under 2019 har ett nära samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen initierats i ett särskilt uppdrag att arbeta med arbetsmark
nadsinsatser för Nynäshamnsbor som behöver ett samordnat stöd från olika 
verksamheter inom kommunen samt Arbetsförmedlingen. Funktionen har varit 
en koordinatorsroll som har fungerat som en länk mellan individen, 
arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Fokus har legat på att följa upp 
personer som haft subventionerad anställning och att arbeta för att dessa blir 
kvar på arbetsmarknaden med eller utan fortsatt subventionering. I funktionen 
har även ingått att stödja arbetsgivare inom privata näringslivet med viss 
personalförsörjning. En stark framgångsfaktor har varit det täta och 
konstruktiva samarbete med Arbetsförmedlingen som skett och goda resultat 
har kunnat presenteras.

Då kommunen och Arbetsförmedlingen på grund av olika omvärldsfaktorer 
inte har möjlighet att fortsätta samarbetet utan ett finansiellt stöd så kommer 
Samordningsförbundet under 2020 att delfinansiera koordinatorrollen för att 
parterna på sikt ska få möjlighet att implementera arbetssättet inom ordinarie 
verksamhet.

Pilotverksamhet med digital coach
Från samhället ställs nya krav på oss individer att kunna hantera de digitala 
verktygen t ex vid inskrivning på Arbetsförmedlingen, för att göra ansökan om 
ersättning på Försäkringskassan och hos kommunen. Likaså styr vårdgivare 
t ex tidsbokning till chattar och andra digitala kanaler. Att hantera detta är 
ibland en utmaning för Samordningsförbundets målgrupper. Det gör att dessa 
målgrupper får det än svårare i mötet med aktörer i offentlig sektor.

Under 2020 avser vi att genomföra en pilotverksamhet med en digital coach. 
Uppdraget handlar om att stödja och utbilda medarbetare hos parterna att 
pedagogiskt kunna visa och coacha projektdeltagare i användandet av 
smartphones, i-pads, datorer och appar så att förmågan hos deltagarna att 
möta myndigheterna via digitala kanaler och verktyg stärks. Den digitala 
coachen ska också ge ett direkt stöd till personer från Samordningsförbundets 
målgrupp för att t ex kunna hantera inskrivning på Arbetsförmedlingens 
digitala servicecenter, kommunernas försörjningsstöd, ersättning på 
Försäkringskassan, boka tider på vårdcentralen etc. Den digitala coachen 
kommer att finnas tillgänglig för Resursrådet och de insatser som förbundet 
stödjer. Att hålla sig uppdaterad om andra lyckade initiativ inom området är en 
viktig del av utvecklingsarbetet. Målbilden är att funktionen anställs via en av 
medlemskommunerna och att arbetsledning och uppföljning sker i nära 
samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn. Förberedelsearbetet 
för pilotverksamheten startar upp under tidig vår 2020.

Utdragsbestyrkande
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Hälsofrämjande insatser för nyanlända utvecklas
Projektet Etableringscentrum har identifierat ett behov av att tillsätta en resurs 
för hälsofrämjande rehabiliteringsinsatser hos etableringsdeltagare och andra 
nyanlända personer i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 
Etableringscentrum är ett metodutvecklings- och samverkansprojekt som har 
som mål att få ut fler nyanlända kvinnor och män i egen försörjning. Projektet 
drivs av Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och 
Tyresö, Europeiska socialfonden är medfinansiär. Samordningsförbundet 
Östra Södertörn stödde projektets uppstart och deltar i projektets styrgrupp. 
Projektet pågår fram till mars 2021 och ett aktivt implementeringsarbete pågår 
nu hos parterna.Genom Etableringscentrums arbete har identifierats ett stort 
behov av att stärka arbetet med hälsofrämjande insatser för nyanlända som 
nu har olika hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det handlar bland annat om följande målgrupper:
• Individer som har oupptäckta inlärningssvårigheter och funktionsnedsättning, ex

empelvis hörselnedsättning.
• Individer med PTSD, migrationsstress och sjukdom.
• KVOT-flyktingar med särskilda behov.

För dessa målgrupper behöver samverkansformerna mellan hälso- och 
sjukvården, kommunerna och de statliga myndigheterna stärkas för att kunna 
ge ett mer effektivt stöd, med ett tydligt helhetsperspektiv. Målsättningen är att 
på sikt skapa bättre förutsättningar för deltagande i samhälls- och arbetsliv.

Det finns behov av en funktion som bland annat:
• Har fokus på individens hälsosituation och utifrån ett helhetsperspektiv kartlägger 

såväl möjligheter som hinder för en arbetsmarknadsetablering. Identifierar behov 
av medicinska utredningar och behov av vårdkontakter.

• Samarbetar med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och Etableringscentrum 
(där Arbetsförmedlingen ingår) samt Resursrådet för att identifiera insatser och 
stödbehov.

• Bygger ett nära samarbete med kommunernas flyktingsamordnare och projektets 
myndighets- och hälsoansvariga person.

• Möjliggör kunskapshöjande insatser.

Samordningsförbundets bidrag till utvecklingsarbetet blir att finansiera en resurs 
som arbetar operativt och i nära samverkan med projektet, regionen och de 
myndigheter som är aktuella i etableringsarbetet. Anställningen av denna resurs 
sker hos någon av parterna och vi arbetsleder samt följer upp arbetet gemensamt.

Styrelsen föreslås besluta:
Styrelsen står bakom att kansliet för samordningsförbundet arbetar vidare med ovan
nämnda satsningar under 2020 i avsikt att både ge ett direkt individstöd och påverka
strukturer för hållbar samverkan.

Styrelsen beslutar: Enligt ovan.

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 4 Mål, budget och verksamhetsplan 2020

Samordningsförbundet Östra Södertörn kommer under 2020 att ha fokus på att fortsatt 
stödja utvecklingen av strukturer som stärker samverkan mellan parterna. Vi planerar att 
fortsätta arbetet med de insatser och aktiviteter som redan är pågående och som 
fungerar väl såsom arbetet med Unga vuxna, Resursråden, projekt Samrehab, MIA- 
projektet, att erbjuda kunskapsseminarier etc. Under 2020 har vi finansiella möjligheter 
att ytterligare förstärka stödet till personer som är i behov av ett samordnat stöd från flera 
aktörer. Vi planerar därför, tillsammans med förbundets parter, en rad nya satsningar och 
fokusområden som ska ge både ett direkt individstöd och påverka strukturer för hållbar 
samverkan. Det handlar t ex om:

• Att starta upp genomförandet av det ESF-finansierade SamMA-projektet.
• Att utveckla ett Vuxenteam i Tyresö kommun.
• Att stärka kompetensen i användandet av digitala verktyg genom en digital coach.
• Att utveckla ett hälsofrämjande stöd till nyanlända och utrikesfödda.
• Att möjliggöra arbetet med en arbetsmarknadskoordinator i Nynäshamns kom

mun.

I samarbete mellan kansliet och styrelsen pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram en 
gemensam värdegrund, kommunikationsplan samt utvärderingsplan. Vi vill ha mål, 
visioner och en värdegrund som ger stöd i det dagliga arbetet, internt inom kansliet samt 
även externt i samverkan med olika aktörer. Ambitionen är också att stärka vårt 
utvärderings- och analysarbete för att öka kunskapen om Samordningsförbundets arbete 
- på så sätt kan vi bli tydligare i vårt kommunikationsarbete. Under 2020 kommer vi, i 
samtliga insatser, att arbeta aktivt för att förhindra våld i nära relationer, ha fokus på 
jämställdhet, inkludering och mänskliga rättigheter. Vi vill också stärka arbetet med häl
sofrämjande insatser och stärka kompetensen inom området somatiska sjukdomar som 
också påverkar möjligheter till arbetsmarknadsetablering.

Då Samordningsförbundet Östra Södertörn har beviljats medel från Europeiska Social
fonden (ESF) för att driva SamMA-projektet kommer kansliet att växa under våren 2020 
och vi blir fler medarbetare. Vi har också sökt medel för att fortsätta att tillämpa 
insatserna som utvecklats i MIA-projektet och om även detta projekt beviljas så utökas 
kansliet ytterligare. Detta ställer nya och större krav på oss att använda den samlade 
kompetensen fullt ut och att stärka det interna samarbetet för att vi ska lyckas så bra 
som möjligt med vårt uppdrag. Med den växande verksamheten finns också ett behov av 
att både tydliggöra och synliggöra den röda tråden i det sammantagna arbete som vi gör. 
Detta kommer vi att arbeta aktivt för under uppstart av 2020. Läs mer om planeringen 
inför nästa år i bifogat dokument Mål, budget och verksamhetsplan 2020.

Medelstilldelning och våra sammantagna intäkter
Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften 
avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan 
budgeten fastställs. Inom Samordningsförbundet har vi de senaste åren växlat upp 
medlen genom att ansöka om ytterligare medel från Europeiska Socialfonden. Detta 
innebär en markant ökning av den totala budgeten.

Utdragsbestyrkande
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Medlem 2017 2018 2019 2020
FK och AF 9 032 435 8 689 000 8 208 000 8 158 000
SLL/Regionen 4 516 217 4 344 500 4 104 000 4 079 000
Haninge 2 404 472 2 316 603 2 210 000 2 207 472
Tyresö 1 324 191 1 276 059 1 188 000 1 177 561
Nynäshamn 789 554 751 838 706 000 693 967
Summa 18 064 868 17 378 000 16 416 000 16 316 000
ESF-medel 6 072 650 7 368 000 7 576 000 19 191 336
Arvsfonden 0 0 0 0

Budget 2020

Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2020 uppgår till 22 216 000 
kronor exklusive förbundsreserv. Medlen består av anslag med 16 316 000 kronor från 
medlemmarna och preliminärt beräknat överskott på 5 900 000 kronor från verksam
hetsåret 2019. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med totalt 
19 191 336 konor.

År 2020 År 2019 Förändring

Ungdomsteamet 1 777 500 1 638 000 139 500
Ung i Tyresö 1 702 500 1 620 000 82 500
Ung i Nynäs 1 494 500 1 446 000 48 500
Vuxteam Haninge 300 000 600 000 -300 000
Vuxteam Tyresö 629 500 0 629 500
DUA (unga och nyanlända till arbete) 10 000 210 000 -200 000
Resursråden 1 434 500 1 210 000 224 500
Samrehab 1 492 000 2 253 000 -761 000
Fastighetsring 150 000 -150 000
MIA 1 592 330 3 950 000 -2 357 670

MIA Vidare 3 305 170 0 3 305 170
SamMa 1 198 000 120 000 1 078 000
Pott nya insatser 1 554 000 -1 554 000
Ny Insats Stöd Etabl.centrum 680 000 0 680 000
Ny insats Arbetsmark.koordinator Nynäs 345 000 0 345 000
Ny Insats Digitaliseringscoach 585 000 0 585 000

16 546 000 14 751 000 1 795 000

NNS 50 000 65 000 -15 000
Information 250 000 60 000 190 000
Insatskatalogen 66 000 36 000 30 000
Tjänstedesign 0 50 000 -50 000
Frukostmöten/seminarier 105 000 100 000 5 000

471 000 311000 160 000

' / ■ /Justerare Utdragsbestyrkande
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Kansli

Styrelse

4 979 000 

220 000
5 199 000

3 689 000 

190 000 
3 879 000

1 290 000 

30 000 
1 320 000

Total budget 22 216 000 18 941 000 3 275 000

Budgettak (Medlemsavg + tillg. Överskott) 22 216 000

Styrelsen diskuterade VP 2020 och bland annat lyftes behov av bra kommunikations- 
material som tydligt beskriver lämpliga insatser för olika målgrupper. Frågan om 
tjänstedesign lyftes också med ett medskick om att kompetensutveckling i metoden är 
önskvärt.

Styrelsen föreslås besluta:
Styrelsen föreslås besluta om ovan presenterad verksamhetsplanen 
Mål, budget och verksamhetsplan 2020.

Styrelsen beslutar: Styrelsen beslutar enligt ovan.

Ju ste ra re ~ Utdragsbestyrkande
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§ 5 Resultat av arbetsplatsundersökning 2019

Under hösten 2019 har kansliet besvarat en arbetsplatsundersökning (genomförd av 
Haninge kommun). I undersökningen har medarbetare fått besvara frågor om motivation, 
ledarskap, styrning, systematisk arbetsmiljö (SAM), arbetsbelastning, arbetstid, attraktiv 
arbetsgivare, kommunikation. Åtta av nio medarbetare har besvarat enkäten. Resultaten 
är mestadels positiva men det finns utvecklingsområden speciellt inom området 
systematisk arbetsmiljö och arbetsbelastning. Se i bilagorna resultat från årets APU samt 
årets APU i jämförelse med tidigare års resultat.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Motivation 4,5

Ledarskap 4,6

Styrning 4,3

Systematisk 
arbetsmiljö (SAM) 4,2

Arbetsbelastning 4

Arbetstid 4,3

Kommunikation 4,4

Attraktiv
arbetsgivare 4,4

Styrelsen föreslås besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt ovan.

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 6 Skrivelse inom ramen för MIA-projektet

På styrelsens möte den 16 maj fattades ett beslut om att stå bakom att representanter 
från Ml A-projektets regionala styrgrupp arbetar vidare med en skrivelse som belyser 
några av de strukturella hinder som försvårar arbetet att ge ett samordnat stöd till 
individer som har behov av stöd från flera olika samhällsaktörer. Ambitionen har varit att 
ta fram en skrivelse som kan lyftas till uppdragsgivare samt på sikt förhoppningsvis kan 
bidra till dialog om policyförändringar. Skrivelsen har nu bearbetats och Ml A-projektets 
regionala styrgrupp ta upp frågan om hur man ser på eventuell spridning av denna. Se 
det senaste utkastet av skrivelsen i bilaga.

Styrelsen diskuterar:
Står vi bakom spridning av skrivelsen?
Hur och till vem ska skrivelsen i så fall spridas?

Styrelsen diskuterade frågan och var generellt positiv till att vi på olika sätt arbetar aktivt 
för att, på ett konstruktivt sätt, eskalera frågor om strukturella hinder till högsta 
beslutsnivå (eller nivåer där vi kan åstadkomma förändring). Försäkringskassans 
representanter reserverade sig dock för att lyfta skrivelsen direkt till departementen, de 
önskar se dialog inom berörda organisationer i första hand. Styrelsen kom 
gemensamt fram till att vi inte skickar i väg skrivelsen i nuvarande form. Den bör kom
pletteras med en kommunicerad förväntan på dialog med uppdragsgivaren. Styrelsen ser 
i stället att vi i stället ska bjuda in berörda departement till dialog och 
"verksamhetsbesök" för att presentera MIA-projektet för berörda ministrar. Vid besöket 
diskuteras såväl framgångsfaktorer i samverkan men även svårigheter. Styrelsen önskar 
ett agilt arbetssätt och ser gärna att inbjudan till departementen går ut relativt omgående.

Skrivelsen återremitteras till Ml A-projektets regionala styrgrupp så att vi tydligare kan 
rama in den och svara på frågorna: vem är mottagare, varför skriver vi, vad vill vi uppnå 
genom att skicka/sprida den. Den ska också ”paketeras in” i en inbjudan till ovan 
nämnda besök hos MIA-projektet. Förbundschefen får i uppdrag att stämma av ovanstå
ende till övriga förbundschefer samt löpande återkoppla löpande till styrelsen.

Styrelsen föreslås besluta:
Styrelsen beslutar om att skrivelsen kan spridas i avsikt att åstadkomma en dialog med 
politisk uppdragsgivare samt myndighetsledningar.

Styrelsen beslutar:
Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att, i dialog med Ml A-projektets regionala 
styrgrupp, undersöka förutsättningar för att bjuda in berörda departement till dialog och 
"verksamhetsbesök" och där presentera Ml A-projektets erfarenheter hittills. Skrivelsen 
återremitteras till Ml A-projektets regionala styrgrupp. Förbundschefen får i uppdrag att 
återkoppla löpande till styrelsen.

,1 1 /
Justerare /"Yl r Utdragsbestyrkande
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§ 7 Anmälan om delegationsbeslut

Vi ger ett utökat stöd till Samordningsförbundet i Linköping att gå vidare med insatser för 
att utveckla Insatskatalogen att bli mer användarvänlig för förbundens målgrupper och 
medarbetare hos parterna. 15 000 kr betalas till Insatskatalogens utvecklingsfond under 
2019. Under 2020 kommer fortsatt stöd att behövas, omfattning och möjlighet till detta 
har vi inte fattat beslut om ännu.

Rekrytering av ny ekonomiadministratör kommer att påbörjas i november/december för 
att ersätta Cecilia Vitblom som går i pension i mars 2020.

Styrelsen föreslås besluta:
Informationen lämnas till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt ovan.

/

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Konferenser, seminarier och återrapporter

Kunskaps- och frukostseminarier under hösten, se mer info i bilaga. Styrelsen är varmt 
välkomna att delta, anmäl er via Anna om ni är intresserade.

Inplanerade datum:
-Missbruk och beroende - hur möter vi bäst målgruppen? Tid: 29/11 kl. 9-12.
-Våld i nära relationer - praktiska verktyg och stöd. Tid: 17/1 2020 kl. 9-12.

Vi höll de 25 oktober ett lyckat kunskapsseminarium om lärdomar från ett forskningspro
jekt i Danmark. Under fyra år studerade BIP-projektet vilka indikatorer som leder till ar
bete. Bäst fungerade samordnade insatser med stöd ur ett helhetsperspektiv. Om ni 
önskar mer information och bilder, meddela Anna.

Medlemssamråd hölls den 17 oktober och större delen av styrelsen deltog aktivt. Dialog 
med fokus på satsningar 2020, kommunikations- och jämställdhetsarbete. Många av 
medskicken från dagen har använts i verksamhetsplanering 2020.

Agneta, Ajda, Kristofer och Ola deltog vid NNS höstkonferens den 29-30 oktober. Kort 
återrapportering.

Anna och Kristofer deltar i länsgemensamt presidie den 12 november 2019, kort återrap
portering.

Anna höll den 11 november, tillsammans med Jonas Wells från Samordningsförbundet 
Dalarnas län, ett webbinarium om Tillitsbaserad styrning och ledning kopplat till samord- 
ningsförbundens arbete. Ett 20-tal samordningsförbund deltog vid webbinariet. Dialogen 
kommer att fortsätta då det fanns ett stort intresse.

Anna deltog den 4 november vid Etableringscentrums första spridningskonferens. Anna 
representerade Samordningsförbundet Östra Södertörn i ett panelsamtal.

Styrelsens mötestider 2020:

4 februari kl. 15-17 
30 mars kl. 14-16 
18 maj kl. 15-17 
17 september kl. 14-16 
24 november kl. 15-17

Medlemssamråd:
14 oktober kl. 10-15

Ju ste ra re Utdragsbestyrkande
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Utbildningsdag:
26 augusti kl. 10-15

Styrelsen föreslås besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt ovan.

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 9 Meddelanden

Samtal har förts med Samordningsförbundet i Nacka och Värmdö - Värna, om samar
bete kring att följa upp och utvärdera förutsättningar för samverkan. Värna har under det 
senaste året tagit fram en struktur för detta i samarbete med forskare och konsultbyrå. 
Styrelsen för samordningsförbundet Värna bjuder in till ett samarbete med fler förbund. 
Andreas Falk, Arbetsförmedlingen, sitter även i Värnas styrelse och kommer kortfattat att 
berätta om den sk ”Värna-modellen” så att vi gemensamt kan se om detta är av intresse 
för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Rekrytering av ny processledare har påbörjats - ersättningsrekrytering för Margareta 
Nyländer och Karin Benzler som kommer att arbeta i SamMA-projektet under 2020.
Vi har hittills fått in ett tiotal ansökningar. Intervju arbetet kommer att påbörjas i slutet av 
november och i början av december. Målet är att vi har den nya processledaren på plats 
i februari 2020.

Ett samarbete har påbörjats med samordningsförbunden i länet kring hur vi kan utveckla 
och stärka vårt gemensamma kommunikationsarbete. En gemensam 
kommunikationsstrategi ska tas fram. Ett möte tillsammans med de övriga 
förbundscheferna kommer att hållas hos oss på Samordningsförbundet Östra Södertörn 
den 18 december. Förbundscheferna kommer också att påbörja ett samarbete om 
gememsan uppföljning och utvärdering i länet - allt för att stärka den sammantagna 
kunskapsinsamlingen.

Styrelsen föreslås besluta:
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att inleda ett samarbete med Värna för att se om vi ge
mensamt kan utvärdera och följa upp förutsättningar för samverkan. Övrig information 
läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt ovan - kansliet ges i uppdrag att bjuda in konsultutredare för 
Värnamodellen (Siw Liedholm) till nästa styrelsemöte.

Justerare Utdragsbestyrkande


