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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 
Salem 

 

   
Offentligt 
sammanträde 

Nej  

   
Sammanträdesdag 30 november 2018  
   
Tid och plats Klockan 08:30 – 11:30 

Hågelby gård, Botkyrka 
 

Beslutande Ledamöter 

Frånvarande  
följande 
paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Mats Einarsson (V),   
 ordförande,   
 Botkyrka kommun   
 Gunilla Helmerson (M),   
 1:e vice ordförande   
 Stockholms läns landsting   
 Elisabeth Bovin-Exner (M),   
 2:e vice ordförande   
 Salems kommun   
 Eva Carlsson-Paulsén (M)   
 Huddinge kommun   
 Luis Gomez Samtliga  
 Arbetsförmedlingen   
 Mathias Holmlund   
 Försäkringskassan   

    
Närvarande ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Robert Aslan (S), Stockholms läns landsting kl. 09:15 – 11:30 och Patrik Robertte (S),  
Salems kommun.  

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Gunilla Helmerson 

   

Justeringens tid  Paragraf 1 - 9 

 5 december 2018  

Underskrifter   

 Lars Axelsson  

 Sekreterare 

 

 

 Mats Einarsson  

 Ordförande 

 

 

 Gunilla Helmerson  

 Justerande  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 
 
Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde  
den 30 november 2018. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS 
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS 
Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS. 
 
Närvarande klockan 10:00 - 11:30 
Eija Ekström, metodstödjare, IPS-metodstöd  
Peter Åborg, sektionschef, socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun 
Jelena Despotovic, verksamhetsutvecklare, arbetsinriktade sociala företag 
Elisabeth Afram-Söderström, projektledare, Insatskatalogen 
Roland Säll, Stockholms läns landsting, Psykiatri Sydväst 
Gunilla Benner-Forsberg, Stockholms läns landsting, HSN förvaltningen 
Greta Lund Jonsson, Botkyrka kommun 
Kerstin Berglund, Botkyrka kommun 
Carina Olsén, Arbetsförmedlingen 
Karin Nordenmalm, Salems kommun 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 
 
 

 
 

BEVIS  
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, 
protokoll 
 
Justeringen har anslagits på kommunens/landstingets anslagstavla 

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
har sammanträtt den 

30 november 2018 

Protokollet har justerats den  5 december 2018 

Anslaget sattes upp den 6 december 2018 

Anslaget tas ner den 27 december 2018 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef,  
samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

  

Underskrift 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 1  

    

    

 

 
 
 

Val av justerare 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att utse Gunilla Helmerson (M) att jämte ordförande  
Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018  § 2  

    

    

 

 
 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med  
följande ändring, anmälningingsärende 6 e utgår, protokoll från NNS styrelsemöte inklusive 
nya stadgar och verksamhetsinriktning 2019-2022 samt budget 2019. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 3  

    

    

HBS 2018/44 

 
 

Verksamhetsplan och budget 2019  
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
Styrelsen beslutar om fortsatt finansiering av MIA-projektet, Lyra, Ungdomsprojektet i 
Salem (Upis), HälsoSam, START, IPS-metodstöd, HUVAS och Insatskatalog. Styrelsen 
fastställer budgetramen för respektive insats senast februari 2019. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen för Samordningsförbundet beskriver Samordningsförbundets 
uppdrag, åtaganden, behovsgrupper och övergripande mål. Planen innehåller en 
kortfattad beskrivning av de projekt och insatser som förbundet avser att finansiera 
och stödja. Budgeten ger en översiktlig bild av förbundets intäkter och utgifter för 
kommande verksamhetsår. 

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2019 uppgår till cirka  
14 550 000 kronor år 2019. Jämfört med 2018 års tilldelning är detta en minskning 
med cirka 6 procent. Utöver dessa intäkter kommer förbundet även att få medel från 
Europeiska Socialfonden för att driva MIA-projektet.  

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M), Elisabeth Bovin-Exner (M), 
Mathias Holmlund (Försäkringskassan) Patrik Robbertte (S) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
 
Beslutet delges  
Medlemmar och/eller parter i samordningsförbundet HBS; Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samt  
Stockholms Läns Landsting,  
 
Samordningsförbundet HBS revisorer  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 4  

    

    

HBS 2018/46 

 
 
 

Val av interrimsordförande 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Bovin-Exner att utöva ordförandeskapet i styrelsen  
för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem intill dess val av ordförande och  
vice ordförande förrättats och under förutsättning att namngiven person väljs till 
styrelseledamot i Samordningsförbundet HBS för den aktuella perioden.  
 
Sammanfattning 
Nuvarande presidium avgår per den 31 december 2018. Kommuner och landsting som  
är medlemmar i Samordningsförbundet kommer att per den 1 januari 2019 utse  
ledamöter till Samordningsförbundets styrelse. 
 
Vid styrelsens första möte ska ett presidium i form av ordförande och en eller flera  
vice ordförande väljas. I väntan på att den nya styrelsen utser ordförande och vice 
ordförande utses en interrimsordförande. Som förslag till interrimsordförande föreslås 
Elisabeth Bovin-Exner. Beslutet gäller under förutsättning att Elisabeth Bovin-Exner  
har utsetts till ledamot i Samordningsförbundets styrelse för den aktuella perioden. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M), Elisabeth Bovin-Exner (M) 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Beslutet delges  
Samordningsförbundet HBS  revisorer  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 5  

    

    

HBS 2018/45 

 
 
 

Förslag till mötesordning för samordningsförbundet 2019 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna mötesordning för 2019. 

 
Mötesordning 2019 
 
Presidium Styrelse Beredningsgrupp 
23/1 kl. 09:00    
25/1   
Ordförandekonferens, NNS  25/1 kl. 8:30-11:30 
 1/2 kl. 08:30 – 11:00 
 
  8/3 kl 8:30-11:30 
12/3 kl. 09:00 22/3 kl. 08:30 – 11:00 
 
26-27/3 
Nationell Finsamkonferens 
 
5/4 kl. 09:00-10:30   
Revisionsmöte 
 
  10/5 kl 8:30-11:30 
15/5 kl. 09:00 24/5 kl. 08:30 – 12:00  
 
  30/8 kl 8:30-11:30 
3/9 kl. 09:30 13/9 kl. 08:30 – 11:00 

 
9/10 kl. 09:30 18/10 kl. 09:00 – 11:00 18/10 kl 09:00-11:00 
 Planeringskonferens Planeringskonferens 
 
  15/11 kl. 08:30-11:30 
20/11 kl. 09:30 29/11 kl. 08:30 – 12:00 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 6  

    

    

 

 
 
 

Anmälningsärenden 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 28 september 
2018. 
 

b) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS beredningsgruppen 
den 9 november 2018. 
 

c) Medskick från nuvarande styrelse till kommande styrelse för 
samordningsförbundet HBS. 
 

d) Minnesanteckningar frånmedlemsdialog samordningsförbundet HBS den  
4 oktober 2018. 
 

e) Arbetsförmedlingens beslut om ny ledamot (Luis Gomez) och ny ersättare  
(Mohsen Latifi ) till samordningsförbundet HBS styrelse, från och med  
2018-09-24. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 7  

    

    

 

 
 
 

Information 
 
Resultat av mätning av indikatorer för finansiell samordning 
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om resultatet av genomförd mätning  
av deltagares, personals, styrelse och/eller chefers upplevelse av till exempel: 
- Har eller får du ett stöd som är till stor nytt för dig, 
- Har du fått bestämma vilket stöd du får/har fått 
- Har du strukturer för att initiera och upprätta hålla relationer mellan inblandade 

aktörer. 
Sammanfattande är resultaten bra. Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns  
svar som bör analyseras vidare. 
 
Överläggning  
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M) och  
Mathias Holmlund (Försäkringskassan). Därefter förklaras denna del av informationen 
avslutad. 
 
 
Nominering till Nationella rådet för samordningsförbund styrelse 
Gunilla Helmerson (M) och Elin Asplund, förbundschef ,informerar om pågående 
nomineringsprocess. Ann-Marie Larsson (M) från samordningsförbundet Södertälje  
har anmält att hon ställer upp för omval till NNS styrelse.  
 
 
Nationell Finsamkonferens 26-27 mars 2019 
Elin Asplund, förbundschef, informerar om arbetet med kommande Finsamkonferens  
där bland annat Mats Einarsson (V) och Gunilla Helmerson (M) kommer att medverka  
med en programpunkt - goda råd för att förbundsstyrelser ska lyckas med samverkan.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 8  

    

    

 

 

 
 

Övriga frågor 
 
Elin Asplund, förbundschef, tackar avgående ordförande, Mats Einarsson (V) och  
1:e vice ordförande Gunilla Helmerson (M), och andra ledamöter och ersättare för ett bra 
samarbete genom åren. 
 
Gunilla Helmerson (M) och Mats Einarsson (V) tackar därefter den avgående styrelsen, 
förbundschef Elin Asplund och övriga tjänstemän för en bra samverkan och ett gott 
samarbete genom åren. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 9  

    

    

 

 
 

Informationsärenden 
 
IPS-metodstöd 
Eija Ekström, metodstödjare och Peter Åborg, sektionschef, informerar styrelsen om  
ett metodstöd för utveckling och implementering av Individual Placement  
and Support (IPS). Metoden syftar till att stödja personer med psykiska  
funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering.  
Insatsen vänder sig till personal hos förbundets medlemsmyndigheter, som önskar 
praktisk handledning och tillämpning av metoden för att utveckla ett strukturerat 
arbete med arbetsgivarkontakter och för att kunna informera om IPS-metoden på 
samverkande myndigheter. 
Insatsen drivs av socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun i samverkan med 
Huddinge kommun och Salems kommun. I uppdraget ingår även att samordna 
samverkansmöten där deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och brukarrepresentanter ingår. 
 
En sammanfattande beskrivning av IPS arbetsprocess är att inom 2 veckor  
utforma en IPS-arbetsprofil genom att bland annat kartlägga arbetsrelaterade 
färdigheter, intressen och funktionshinder, samt att inom fyra veckor utforma  
en IPS-arbetsplan som bland annat beskriver vad, vem och vad som ska göras. 
 
Under 2017 var det totala antalet deltagare 86 personer, 47 kvinnor och 39 män. 
Resultatet var, totalt i arbete och studier, 64 personer, varav 24 i studier (38 kvinnor 
och 26 män) 
7 personer har inte tagit del i varken praktik, arbete och studier 
71 % av personer har kontakt med psykosprogrammen eller specialistpsykiatrin. 
 
Överläggning  
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M),  
Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter 
förklaras informationen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

30 november 2018 § 9 forts.  

    

    

 

 
 
 
Projektet för ökat samarbete med Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) 
Jelena Despotovic, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen om en kommande 
slutrapport. Bland annat har fem (5) ASF upphandlats och 31 personer har hittills 
kunnat arbetsträna genom något av dessa fem (5) AFS. Samarbetet med MIA-projektet 
har utvecklats under projektperioden och ett regionalt och nationellt samarbete har 
utvecklats med andra samordningsförbund.  
 
Överläggning  
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Elisabeth Exner-Bovin (M),  
Stig Bjernerup (L) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen 
avslutad. 
 
 
Lansering av ny hemsida för samordningsförbundet HBS med insatskatalog 
Elisabeth Afram-Söderström, projektledare, premiärvisar den nya hemsida och 
informerar styrelsen om arbetar med en digital insatskatalog, en tjänst som ska 
publicera nya insatser fortlöpande. Fler och fler upptäcker möjligheterna med 
sökverktyget som hjälper dig att finna rätt insats till rätt person. 
 
Överläggning  
Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M), och  
Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 

 


