
Information om 
Samordningsförbundet HBS
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 
finansierar samverkan mellan kommunerna 
Huddinge, Botkyrka och Salem, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.



Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka 
Salem ska möjliggöra förbättrad hälsa och 
ökad möjlighet till arbete eller studier för 
personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Syftet med samverkan 
är att uppnå en effektiv resursanvändning 
och att hitta bättre och mer effektiva 
rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda 
personen. 

Bildades 2013
Samordningsförbundet stödjer och finansierar 
samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms 
läns landsting och kommunerna Huddinge, Botkyrka 
och Salem. Dessa sex parter äger, styr och finansierar 
förbundet tillsammans. Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem bildades 2013, då tidigare 
verksamheten i Samordningsförbundet i Botkyrka 
och Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge 
överfördes i ett nytt och gemensamt förbund där 
Salems kommun tillkom som medlem.

Insatser och projekt 
Samordningsförbundet möjliggör att personer som 
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
ges ett samlat stöd utifrån ett helhetsperspektiv 
med utgångspunkt från individens egna behov 
och de lokala förutsättningarna. Stödet ges 

Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem



främst i form av olika insatser eller i projekt som 
myndigheterna gemensamt driver. Samverkan kan 
förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan 
myndigheternas stödsystem och att gemensamma 
resurser används mer effektivt. 

Våra målgrupper
Alla som tar del av samverkansinsatserna ska vara 
bosatta i Botkyrka, Huddinge eller Salems kommun 
och vara i behov av stöd från två eller flera av de 
myndigheter som ingår i Samordningsförbundet. 
Bland dem som är i behov av ett samlat stöd finns 
till exempel långvarigt sjukrivna, personer med 
psykosociala och hälsomässiga problem och unga 
arbetslösa personer med otillräcklig utbildning.

Strategisk påverkan
Samordningsförbundet ska också stödja metod- 
och kunskapsutveckling samt en förbättrad 
samverkanskultur.  Detta görs genom att bland 
annat främja kunskapsöverföring och erbjuda 
utbildningsinsatser för personalen hos samverkande 
parter. Den finansiella samordningen blir därmed en 
gemensam arena där de samverkande myndigheterna 
kan verka tillsammans, utveckla gemensamma 
synsätt och ta ett samlat ansvar.

Organisationen
Arbetet i förbundet leds av en styrelse som har 
det övergripande ansvaret. En beredningsgrupp 
utgör ett fristående stöd i beredning av förslag 
och genomförande av styrelsens beslut.
Samordningsförbundet har också ett kansli, som 
ansvarar för att utveckla, förankra och driva 
förbundets arbete enligt styrelsens instruktioner. 

Vår målsättning:
• Vara till nytta för 

medborgarna i  
deras rehabilitering 

• Bidra till effektivare 
arbete inom  
rehabiliterings-
området 

• Bidra till samhälls-
ekonomiska vinster 

• Skapa struktur och 
långsiktighet i  
samverkansarbetet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på samordnings-forbundethbs.se



Mer om Samordningsförbundet HBS
På Samordningsförbundets webbsida finns mer information att hämta om förbundet, 
dess organisation och om aktuella projekt och insatser. Där hittar du även förbunds-
ordning, verksamhetsplan, årsredovisning och utvärderingar och fakta om varje 
projekt och insats. 

Förbundet ger ut ett nyhetsbrev som distribueras via mejl cirka fyra gånger per år. 
Läs mer och anmäl dig till nyhetsbrevet på www.samordningsforbundethbs.se.

Kontakta oss
Elin Asplund 
Förbundschef, 073-421 85 08
E-post: elin.asplund@huddinge.se

Postadress: Samordningsförbundet HBS
c/o social- och äldreomsorgsförvaltningen, Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Besöksadress: Patron Pehrs väg 8, 1 tr. En minut från Huddinge station. 
 

www.samordningsforbundethbs.se
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