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§ 78 
 
Sammanträdets öppnande och upprop 
 
Ordförande Rose-Marie Jacobsson (S) Södertälje kommun, hälsar styrelsen välkomna och 
öppnar mötet. Upprop av tjänstgörande ledamöter. 
 

 
§ 79 
 
Val av justerare 
 
Styrelsen beslutar att utse Anne-Marie Larsson (M) Region Stockholm att jämte ordförande 
justera dagens protokoll.  
 

 
§ 80 
 
Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att godkända den utsända dagordningen. 

 
 

 
§ 81 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar att lämna föregående protokoll utan anmärkning. 
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Beslutsärenden 
 

§82 Verksamhetsplan, mål och budget år 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen har tagits fram i samverkan med styrelsen och beredningsgruppen vid 
två tillfällen 2020-05-15 och 2020-10-23. 
De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare 
i Södertälje i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som befinner 
sig långt ifrån arbetsmarknaden, i utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap 
och långt från arbetsmarknaden samt individer med komplex problematik.  
Det totala anslaget från förbundet medlemmar för år 2021 är 9 980 000 kr, vilket är en 
minskning med 292 000 kr jämfört med år 2020. Med ett beräknat överskott för år 2020 på 
950 000 kr samt intäkter på 150 000 kr uppgår den totala budgeten för förbundet år 2021 
till 11 080 000 kr.  
När bokslutet för år 2020 är klart i mars 2021 återkommer kansliet med förslag till hur 
fördelning av ett överskott resp. ett underskott för år 2020 ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10.  
Verksamhetsplan, mål och budget 2021. 
 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 

1. antar verksamhetplan inklusive budget för år 2021.  

2. reviderar budgeten i samband med att styrelsen i mars 2021 fastställer bokslutet för 

år 2020.  

 
§83 Medel till insatsen Alis år 2021  

 
Sammanfattning av ärendet 
Insatsen Alis riktas till unga vuxna som är i riskzonen för att ha svårt att få eller behålla ett 
arbete eller studier direkt efter gymnasietiden. Genom att erbjuda stöd tidigt kan fler unga 
komma till självförsörjning istället för att hamna i myndigheternas system och i beroende 
av offentlig försörjning. Insatsen vill genom uppsökande verksamhet få kontakt med unga i 
glappet mellan skoltiden och vuxenlivet för att öka förutsättningar för att de får rätt stöd. 
Insatsen ska ge stöd för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig ordinarie insatser 
alternativt erbjudas arbetsrehabilitering (IPS) där behov finns. Insatsens namn kommer av 
det latinska ordspråket ”alis volat propriis” som betyder ”hon flyger med egna vingar”. 
Insatsen ger stöd till unga att kunna lära sig flyga trots sina eventuella tidigare motgångar. 
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Fokus under 2021 kommer att vara att bibehålla projektets befintliga relationer till andra 
myndigheter och arbetsgivare och att fortsätta arbetet med att ge stöd till unga att komma 
ut i arbete eller studier. Projektets vidareutveckling kommer att styras av arbetet med 
tjänstedesign. 
 
Under 2021 kommer projektets målgrupp fortsatt vara personer 18-25 år. Projektet 

kommer att kunna erbjuda platser till 30-50 nya deltagare under 2021. Deltagare kan söka 

direkt till Alis om de upplever att de har behov av stöd. Utifrån tidigare års resultat kan vi 

se att allt fler tar kontakt på egen hand, i övrigt kommer de via en handläggare på tex KAA, 

Unga vuxna, Barn och ungdom, eller genom nyckelpersoner på gymnasieskolorna. 

Projektet kan fånga upp de unga personer som får avslag på insatser hos myndigheterna 

men där visst behov av stöd ändå finns. Särskilt kan det gälla personer som finns inom 

aktivitetsersättningen hos Försäkringskassan. Målgruppen kommer inte att begränsas 

ytterligare, där behov finns av annat eller mer omfattande stöd kan projektet länka vidare 

till rätt insats. 

Projektägare är Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) på Södertälje kommun. Personalen 
kommer att bestå av fyra heltidstjänster inklusive projektledning varav 
samordningsförbundet för år 2021 finansierar tre tjänster. Utifrån denna bemanning kan 
projektet nå målen för 2020. Arbetsförmedlingen kommer att avsätta resurs för insatsen i 
form av en kontaktperson. Samverkan sker även med Försäkringskassan. 
 
Mål för insatsen under 2021  
 
- Målet för 2021 är att erbjuda plats till 30-50 nya deltagare under året  
- Målet är att använda tjänstedesign/användarinvolvering i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
- Målet är att sträva efter att ge stöd till lika andel män och kvinnor och att ge likvärdigt 
stöd oavsett könstillhörighet 
- Målet är att utveckla gruppverksamhet 
- Målet är att fortsätta med att ställa frågor om våld och vara aktiva i pilotprojektet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06  
Verksamhetsplan för insats Alis 2021 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 

1. beviljar 1 900 000 kr i medel för projektet Alis under år 2021. 
2. uppdrar till förbundschefen att teckna överenskommelse gällande insatsen. 
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§84 Medel till insatsen MIA Vidare Södertälje år 2021  

 
Sammanfattning av ärendet  
MIA Vidare Södertälje, är ett av åtta delprojekt inom ramen för socialfondsprojektet MIA 
Vidare – mobilisering inför arbete. MIA ägs av samordningsförbunden i Stockholms län, 
totalt 8 förbund med 20 (21) kommuner. 
 
MIA Vidare är ett tillämpningsprojekt som skall fortsätta med de metoder och arbetssätt 

som utvecklats i MIA-projektet. Målgruppen är individer i behov av samordnat stöd och 

”förrehabilitering” för att komma vidare till arbete/studier på kort eller lång sikt alternativt 

rätt ersättning i välfärdssystemet. Det är individer som i dagsläget är sjukskrivna eller har en 

lång sjukhistorik, inte har någon planering och inte heller bedöms kunna tillgodogöra sig 

ordinarie arbetsrehabiliterande insatser via främst Arbetsförmedlingen.  

MIA Vidares uppdrag är att dels mobilisera individens egna resurser, dels mobilisera 

samhällets resurser - för att stödja individen att komma vidare till arbete eller studier där 

det är möjligt i dagsläget. 

MIA Vidares projektperiod är 2020-06-01 till 2022-09-30 (avslutsfas till 2022-12-31).  

Projektet skall ha 325 deltagare under projekttiden. Unga upp till 30 år och personer med 

hemmaboende barn är prioriterade. I övrigt är det Samordningsförbundets målgrupp – 

personer i åldern 16 – 64 som står långt från arbetsmarknaden. Eftersom projektet ALIS i 

Södertälje tar ungdomar upp till 25 år betyder det åtminstone under 2021 att målgruppen i 

praktiken är personer över 25 år. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09.  
Verksamhetsplan för insats MIA Vidare 2021. 
Förändringsteorin för MIA Vidare Södertälje (mål) 
 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 
avsätter 2 500 000 kr i medel för projektet MIA Vidare 2021. 
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§85 Medel till köp av platser på Torekällberget   

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet bedrev under åren 2017-2019  en insats, Rehab-arenan, på 
Friluftsmuséet Torekällberget. Insatsen avslutas per den 31 december 2019 och planeringen 
var att till del implementeras inom delar av Södertälje kommuns verksamheter. Av flera 
skäl har någon implementering skett.  
 
Förbundets medlemmar har uttalat ett behov av arbetstränings- och rehabiliteringsplatser 
med varierad inriktning i Södertälje. På Torekällbergets friluftsmuseum har under år 2020 
anordnat platser för arbetsträning- och rehabiliteringsinsatser enligt överenskommelse (ök) 
som teckats med Samordningsförbundet. Enligt ök skulle det i olika arbetslag finns 5-7 
helårsplatser. Fram till oktober 2020 har 9 individer varit placerade på Torekällberget. 
Medlen som förbundet har betalat ut har gått till att finansiera arbetshandledare.  
 
Det finns idag ingen helt tydlig struktur för hur organiseringen av arbetstränings- och 
rehabilteringsplatserna ska ske. Detta behöver göras klart senast under våren 2021.  
Kansliet föreslår därför att medel för köp av 5-7 helårsplatser på Torekällberget endast 
beviljas för första halvåret 2021.  
Förbundschefen föreslås att få i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram en 
tydlig struktur för organaniseringen av arbetstränings- och rehabiliteringsplatserna på 
Torekällberget senast till styrelsemötet i maj 2021.  
 
Köp av platserna föreslås regleras via en överenskommelse som upprättas mellan 
förbundet och kommunen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09.  
 
Yrkande 
Anne-Marie Larsson yrkar på att en avstämning av samverkansläget görs vid sammanträdet 
i mars 2021.  
 
Samordningsförbundets styrelse  
 

1. bevilja maximalt 295 000 kr i medel till köp av platser på Torekällberget under 
perioden 2021-01-01—2021-06-30. 

2. uppdrar till förbundschefen att teckna överenskommelse gällande köpen. 
3. uppdrar till förbundschefen att ta fram en struktur för organiseringen av 

arbetstränings- och rehabiliteringsplatserna på Torekällberget till styrelsemötet 
2021-05-07. 

4. uppdrar till förbundschefen att vid sammanträdet i mars 2021 redogöra för 
samverkansläget avseende köp av platser på Torekällberget.  
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§86 Medel till köp av aktivitets- och hälsoinsatser 2021  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundschefen har i mars resp. sept fattat delegeringsbeslut om medel dels till Din hälsa 
först (150 000 kr) och dels till Aktitivitetsarenan (337 000 kr). 
 
Båda insatsen riktar sig till dem som uppger att de av hälsoskäl inte kan ta del av olika 
arbetsmarknadsinsatser som kommun eller Arbetsförmedlingen anordnar. Insatsen har som 
syfte att bryta eller vända de negativa mönster som stillasittande och inaktivitet ger upphov 
till genom ökad kunskap och fysisk aktivitet. Formerna för bryta mönstrena är dock olika. I 
Din hälsa först är det genom teoretiska och fysiska pass och för Aktivitetsarenan är det 
genom att erbjuda språkutvecklande en arena för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för att 
underlätta och främja språkinlärning. Deltagare görs engagerade i inlärningen genom aktivt 
deltagande i litteraturläsning och gestaltning av berättelser kombinerat med konstnärliga 
processer. 
I båda insatserna ska frågor om våld tas upp. 
 
Insatsen Din hälsa först har påverkats av pandemin och inte varit i gång fullt ut. Anslaget är 
postitivt men mer tid behövs för att se vilka effekter insatsen kan få. 
Vad gäller Aktivitetsarenan så har den precis startat (9/11). Skälet är dels en flytt under 
oktober från lokaler i Lina till lokaler i Hovsjö dels den pågående pandemin.  
 
De bägge insatser riktar sig till samordningsförbundet målgrupper och med uppgiften att 
mobilisera.   
Kansliet föreslår att medel för aktivitets- och hälsoinsatser avsätts i budgeten med 900 000 
kr och uppdrar till förbundschefen att återkomma med förslag till styrelsen hur dessa medel 
ska användas senast 2021-03-26.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10.  
 
Yrkande 
Anne-Marie Larsson yrkar att beslutspunkt 1 kompletteras med eventuellt.  
 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 
 

1. Styrelsen avsätter 900 000 kr i medel till köp av eventuellt aktivitets- och 
hälsoinsatser. 

2. Uppdrar till förbundschefen att senast 2021-03-26 återkomma till styrelsen med hur 
dessa medel ska användas.  
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§87 Medel till Alternativ till sjukskrivning 2021  

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Verksamhetsplanen avser den strukturpåverkande insatsen ”Alternativ till sjukskrivning” i 

Södertälje som är tänkt att leda till ett nytt lokalt arbetssätt på området. Syftet är att 

förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet 

och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att individer i 

behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få rätt stöd och förbättrad 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 

Övergripande mål är att berörd personal hos respektive part ska ha god kännedom om 

respektive parts ansvar och roll på sjukskrivningsområdet. Ambitionen är därför att varje 

part ansvarar för sin del i modellen. Vidare ska en modell utarbetas för arbetet i 

sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen där given samverkan mellan parterna med 

tydlig struktur ingår. Kontinuerligt kunskapsutbyte och kontaktvägar skapas åt båda hållen. 

Arbetet med alternativ till sjukskrivning utgår från styrgruppen som består av 
representanter från Region Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Försörjningsstöd och Samordningsförbundet. Styrgruppens roll är att se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med verksamhetsplan, att stödja verksamheterna genom att 
underlätta samverkan samt att prioritera och diskutera eventuella förändringar. 
 
För att kunna stödja fortbildning, deltagande i konferenser, ersättare medarbetare vid 
särskilt uppdrag och dylikt föreslår kansliet att medel avsätts för detta under år 2021.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09.  
Verksamhetsplan för insats Alternativ till Sjukskrivning. 
 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 
 
avsätter 200 000 kr i medel för Alternativ till sjukskrivning under år 2021. 
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§89 Pilotprojekt Tidig upptäckt av våld  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att planera för en utökad samverkan i frågor 
om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Migrationsverket, som ges liknande uppdrag, under 2019-2021.  
Planen ska samordnas av Socialstyrelsen och innehålla: 
- Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande 
- Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd 
- Hänvisning till socialtjänst, häls- och sjukvård samt rättsväsende för berörda 

individer 
- Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter   
 
Samordningsförbundet i Södertälje är en av sju förbund i Sverige som ska bedriva 
pilotprojekt gällande tidig upptäckt av våld. Piloten beräknas starta under slutet av 
november alt början av december. Piloten pågår till 2021-06-30. Till piloten är en 
medarbetare från Arbetsförmedlingen, en från från Försäkringskassan och två från 
Södertälje kommun (MIA Vidare och Alis) knutna. Kontaktperson för piloten är 
förbundschef Kjell Sjundemark.  
 
Förväntade effekter av att Samordningsförbundet i Södertälje blir pilotprojekt 
 
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
är samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för 
dem som drabbas. Att utsättas för våld ger svåra och långsiktiga konsekvenser för 
brottsoffret. Våldet innebär också stora ekonomiska förluster för individen och samhället. 
Våldsutsatta förlorar oftare sitt arbete, har lägre inkomster och blir oftare sjukskrivna än 
andra. Den utsatte löper också högre risk att dö i förtid. 
 
För att kunna bedriva piloten men även fortsätta arbeta med tidig upptäckt av våld föreslås 
att 100 000 kr avsätts i budgetet för år 2021. Medlen ska bl.a. användas till utbildning, 
konferenser, köp av tjänst mm. Genom en Överenskommelse med Nationella Nätverket 
för Samordningsförbund (NNS) har förbundet erhållit bidrag om totalt 50 000 kr för åren 
2019 och 2020. Bidraget var avsett för att täcka del av kostnaderna för piloten. För år 2021 
erhåller förbundet inga bidrag från NNS.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-09.  
 
Samordningsförbundets styrelse  
 
avsätter 100 000 kr i medel för Pilotprojektet Tidig upptäckt av våld samt för det fortsatta 
arbetet av tidig upptäckt av våld.  
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§90 Samarbetsavtal med Coompanion för år 2021 

  
Förbundet har under en period haft avtal med Coompanion gällande köp av tjänst för 
information och rådgivning i syfte att fler arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ska 
starta i Södertälje. Samordningsförbundet (Beställaren) får genom detta avtal tillgång till 
uppdragstagarens kompetens och nätverk inom området socialt företagande och ASF. 
 
I uppdraget ingår att stödja de som önskar att starta, utveckla befintliga eller etablera socialt 
företag och ASF i Södertälje kommun, genom företagsrådgivning, affärsutveckling samt 
finansierings- och nätverkslösningar. De får även ta del av de resurser som kommer att 
erbjudas inom MIA Vidare samt ev. övriga projekt som berör ESF och Arvsfonden. 
Företagsrådgivning och affärsutveckling innefattar rådgivning vid utformandet av 
affärsplan, marknads- och försäljningsstrategier, stadgar, bolagsordning, budget, val av 
företagsform, finansieringslösningar, kompanjonavtal, företagssamverkan samt bidra med 
sitt kontaktnät, både lokalt och regionalt, för att knyta ihop människor och företagsidéer så 
att det skapas bättre synergieffekter. Det inbegriper också att informera om utbildningar, 
kurser, seminarier, föreläsningar och dylikt som är av intresse för deras verksamhet. Antalet 
rådgivningar är ca 100 st/år.  
En stor fördel är att Commpanion har en lokal placering av en medarbetare i Södertälje.  
För år 2020 har ersättningen till Coompanion varit 300 000 kr. För år 2021 föreslås att 
ersättningen bli samma som för år 2020, dvs 300 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06. 
Avtalsförslag med Coompanion. 
 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 
 

1. godkänner avtalsförslag med Coompanion med en ersättning på 300 000 kr/år. 

2. uppdrar till förbundschefen att teckna avtal med Coompanion. 
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§91 Anmälningsärende – beslut Försäkringskassan och Region Stockholm, 
årsredovisning 2019    
 
Anmälan av beslut från Försäkringskassan, 2020-11-02, diarienr 2020/000341 och Region 
Stockholm, 2020-10-13, diarienr: 2020-05-23 avseende beviljande av ansvarsfrihet för år 
2019 förvaltning och räkenskaper (årsredovisning). 

 
Samordningsförbundets styrelse  
 
Noterar och lägger anmälningsbesluten till handlingarna.  
 

 
§92 Nomineringar till Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) 
 

Valberedning för Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, har inkommit med 
anmodan om nomineringar inför årsmöte i april 2021. 
Valberedningen har satt sista dag för nominering till NNSs styrelse till den 31 januari 2021. 
Nomineringsförslaget ska skickas till NNSs sekreterare senast 31 januari 2021.  
 
Yrkande 

Rose-Marie Jacobsson föreslår att Anne-Marie Larsson i 1:a hand nomineras till vice 
ordförande i styrelsen för NNS och i 2:a hand som ledamot i styrelsen för NNS. 
 
Samordningsförbundets styrelse  
 

1. Nominerar Anne-Marie Larsson i 1:a hand till vice ordförande i styrelsen för NNS 

och i 2:a hand till ledamot i styrelsen för NNS.  

 
 
 

§93 Insatsuppföljning 
Kjell Sjundemark och Micaela Magnusson går muntligt och skriftligen igenom insatserna; 
Alis, Torekällberget, Alternativ till sjukskrivning, Insatskatalogen, Din hälsa först och 
aktivitetsarenan samt Coompanion i samband med beslut om medel till resp. insats.  
 

En särskild genomgång av slutrapporten för MIA och det aktuella läget för MIA Vidare 
görs av Trygve Nylund, projektledare för MIA Vidare.  
 

 

Samordningsförbundets styrelse  

 

godkänner uppföljningen av insatserna.  
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§94 Revision 2020 

En revisionsplan för årsredovisning 2020 har presenterats för presidiet av KPMG.  

Revisionsplanen är utsänd till styrelsen.  

Förutom sedvanliga delar innehåller planen tre specifika frågeställningar:  

Ändamålsparagrafen i gällande förbundsordning Hur resonerar förbundet kring 

ändamålsskrivelsen kring finansiell samordning kontra ett bredare uppdrag med 

insatser av arten ”politisk” samordning? Är det något som någon medlem bedömer ha 

en inverkan eller begränsning av uppdraget? 

 

Projektet MIA har under året övergått till MIA Vidare. Detta är ett ESF projekt som är 

EU finansierat. Då det avser ett nytt projekt kan utbetalning av medel komma att göras 

under året. Uppföljning av att redovisning av dessa medel sker i enlighet med RKR R2 

avser vi göra. Bidrag av detta slag som är villkorade ska intäktsredovisas i takt med att 

villkoren är uppfyllda. 

 

Covid-19, påverkan och effekter i att bedriva den löpande verksamheten. Kan 

uppdraget utföras i enlighet med verksamhetsplanen och upprättad budget? Kommer 

förbrukning av tilldelade medel att kunna ske motsvarande dessa? Samt hur resonerar 

medlemmarna kring eventuella avvikelser? 

 

Styrelsen tar del av informationen 

         

§95 Utbildning Jämställdhet, Genus, Ledarskap -JGL 

 

Under februari, 4-5/2 och mars 18-19/3 genomförs utbildningen JGL i enlighet med 

styrelsens beslut §27, 2020-03-26 för styrelsens ledamöter och ersättare.  

Anmälan om deltagande i utbildningen görs till Kjell Sjundemark snarast.  

 

Styrelsen tar del av informationen.  

 

 

§96 Pilot Ökad upptäckt av våld 

- Piloten uppmärksammas på många olika sätt. Arbetsförmedlingen har via sitt 

huvudkontor tagit fram internutbildningsmaterial där pilotprojektet Ökad upptäckt 

av våld uppmärksammas.   

- Vid NNSs årsmöte 2020-10-29 tog Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, upp  

Samordningsförbundens regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld och uttryckte 

sitt gillande till samordningsförbundens arbete.  
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- Vecka 48 anordnas ett flertal seminarier kring våld i nära relationer av 

samordningsförbundet i Södertälje. 

 

§97 Förbundschefen informerar 

 

• Webbinarier: 4/12 Digitalt adventsmingel, Östra teatern – ”Churchill var inte 

heller klok” 

• 15/1 Stöd till unga genom Alis och KAA 

• Kommande: Insatskatalogen och psykiatrin 

• Styrelsemöte 11/1 kl. 13.00 

 

 

§ 98 Ordförande informerar  

 

Rose-Marie Jacobsson har formellt avsagt sig uppdraget som ledamot för Södertälje 

kommun i samordningsförbundet till kommunfullmäktige. Per Sydegård har avsagt sig 

uppdraget som ersättare i samordningsförbundet för Södertälje kommun. Det är 

kommunfullmäktige som utser ny ledamot och ersättare till samordningsförbundets styrelse 

från kommunen.  

 

Övriga frågor     

 

Avtackning 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande, avtackar Rose-Marie Jacobsson för den tid hon varit 

ledamot och ordförande i samordningsförbundet och överlämnar en blomma. Rose-Marie 

tackar för förtroendet att fått vara ordförande under åren 2019 och 2020 och önskar 

styrelsen lycka till med sitt uppdrag. 

                                                                                                                                                            

§ Mötet avslutas  

Ordförande Rose-Marie Jacobsson tackar för avtackningen samt tillönskar alla en God jul 

och Gott Nytt År. 

 

Nästa styrelsemöte är den 11 /1 kl. 13.00 2021. Ängsgatan 1A.    

 

 


