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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 
Salem 

 

   
Offentligt 
sammanträde 

Nej  

   
Sammanträdesdag 1 februari 2019  
   
Tid och plats Klockan 08:30 – 10:25, Botkyrka kommunhus. Konferensrum Stange, plan 2. 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Eva Carlsson-Paulsén(M)   
 Ordförande   
 Huddinge kommun   
 Lars Johansson (L),   
 1:e vice ordförande   
 Botkyrka kommun   
 Elisabeth Bovin-Exner (M),   
 2:e vice ordförande   
 Salems kommun   
 Karin Adolfsson (C) samtliga  
 Region Stockholm   
 Luis Gomez samtliga Mohsen Latifi  §7-14 
 Arbetsförmedlingen   
 Mathias Holmlund 1-3  
 Försäkringskassan   

    
Närvarande ej 
tjänstgörande 
ersättare -  

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Elisabeth Bovin-Exner 

   

Justeringens tid  Paragrafer 1 - 14 

 2018-02-05  

Underskrifter   

   

 Ida Melin  

 Sekreterare 

 

 

 Elisabeth Bovin-Exner  

 Interimistisk ordförande (Mötets ordförande) 

 

 

 Eva Carlsson-Paulsén  

 Justerande  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 
 
Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde  
den 1 februari 2019. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS 
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS 
Maria Reed, projektledare MIA-projektet, under § 1-7 
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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 

1 februari 2019 

Protokollet har justerats den  5 februari 2019 

Anslaget sattes upp den 6 februari 2019 

Anslaget tas ner den 28 februari 2019 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Elin Asplund, Förbundschef,  
Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

  

Underskrift 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 1  

    

    

 

 
 

Mötets öppnande 
Samordningsförbundets interimsordförande Elisbeth Bovi Exner (M) hälsar den nya 
styrelsen välkommen. Efter en kortare presentationsrunda förklaras mötet öppnat. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 2  

    

    

 

 
 
 

Val av justerare 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att utse Eva Carlsson-Paulsén (M) att jämte mötets ordförande justera 
dagens protokoll. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019  § 3  

    

    

 

 
 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med följande ändring, 

punkt 8, Revidering av budget 2019 och beslut om finansiering av insatser och projekt, flyttas till 

innan punkt 6, Muntlig information om Samordningsförbundet och finansierad verksamhet till 
dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 4  

    

    

HBS 2019/8 

 
 

Anmälan av medlemmarnas beslut om val av ledamöter till 
samordningsförbundets styrelsen 2019-2022  
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av  huvudmännens beslut 
av val av ledamöter och ersättare till Samordningsförbundets styrelse. 
 
Sammanfattning 
Utsedda ledamöter för perioden 1 januari 2019 till  31 december 2022.  
  
Utsedd av  Ordinarie ledamot  Ersättare  
Botkyrka kommun  Lars Johansson (L)  Solveig Nilsson (M)  
Huddinge kommun  Eva Carlsson-Paulsen (M)  Sara Holmgren (S)  
Salems kommun  Elisabeth Bovin-Exner (M)  Patrik Robbertte (S)  
Region Stockholm  Karin Adolfsson (C)  Vakant  
Arbetsförmedlingen  Luis Alberto Gomez  Mohsen Latifi 
Försäkringskassan  Mathias Holmlund Susanne Landin  
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Elisabeth Bovin-Exner (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter 
förklaras överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 5  

    

    

HBS 2019/9 

 
 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice 
ordförande för samordningsförbundets styrelse 2019-2022 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen väljer Eva Carlsson-Paulsen till ordförande för styrelsen 2019-2020   
Styrelsen väljer Lars Johansson till 1:a vice ordförande för styrelsen 2019-2020   
Styrelsen väljer Elisabeth Bovin-Exner till 2:e vice ordförande för styrelsen 2019-2020  
  
Styrelsen väljer Lars Johansson till ordförande för styrelsen 2021-2022  
Styrelsen väljer Eva Karlsson-Paulsen till 1:a vice ordförande för styrelsen 2021-2022   
  
 
Sammanfattning 
Styrelsen ska i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 17 §  bland sina ledamöter utse en ordförande och en eller två vice 
ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.  
  
För Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem föreslås presidieposterna, 
ordförande samt 1:a och 2:e vice ordförande, alternera mellan de parter som företräds av 
förtroendevalda, dvs. kommunerna och Region Stockholm.   
  
Huddinge kommun och Botkyrka kommun föreslås alternera som ordförande under 
innevarande mandatperiod (2 år i taget fr.o.m. 2019). Beslutet om att utse 2:e vice 
ordförande för perioden 2021-2022 avvaktas. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M) och Elisabeth Bovin-Exner (M). Därefter 
förklaras överläggningen avslutad. 
 
Beslutet delges  
Samordningsförbundet HBS revisorer  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 6  

    

    

HBS 2019/13 

 
 
 

Revidering av budget 2019 och finansiering av insatser och 
projekt 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner föreslagna revideringar av budget för år 2019.  
 
Styrelsen beslutar att godkänna ansökningar om medel till pågående projekt och insatser 
under 2019 med totalt 18 151 000 kr.  
 
Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal med 
huvudmännen för respektive insats/projekt. 
 
Sammanfattning 
I november 2018 fattade styrelsen för Samordningsförbundet HBS beslut om budget och 
verksamhetsplan för 2019. I beslutet ingick förslag på preliminär finansiering av insatser 
och projekt.  Utifrån nu inkomna verksamhetsplaner från projekten/insatserna har 
medelstilldelningen reviderats. Den nya budgeten innebär en minskning med totalt ca 150 
tkr avseende finansiering av insatser och projekt. Revideringen består framför allt i 
minskade kostnader för HUVAS, men också utökade kostnader för UPIS och MIA-projektet. 
För MIA-projektets del innebär budgetökningen också att den förväntade finansieringen 
från Europeiska Socialfonden (ESF) ökar under 2019.  
 
Budget för strukturinriktade insatser utökas med 20 tkr bl.a. för att täcka kostnader för 
medfinansiering av den nationella Finsamkonferensen som under 2019 hålls i Stockholm. 
De administrativa kostnaderna utökas med 5 tkr för att täcka uppräkning av 
lokalkostnader. Sammantaget innebär detta att förbundets intäkter beräknas till ca 20,7 
miljoner kronor och utgifterna till 22,8 miljoner kronor. Minusresultatet balanseras mot 
det överskott som Samordningsförbundet har från tidigare verksamhetsår.  Vid ingången 
av år 2019 beräknas det sammanlagda överskottet uppgå till ca 3,6 miljoner kronor. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Elisabeth Bovin-Exner (M) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Beslutet delges  
Respektive styrgrupp och projekt/insatsägare 
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
1 februari 2019 

Paragraf 

§ 7 
 

 

    

    

 

 
 
Information om samordningsförbundets och finansierad 
verksamhet 
 
 
Elin Asplund, förbundschef, informerar om lag (2003:2010) om finansiell samordning för 
rehabiliteringsinsatser (FINSAM) och de Nationella stödstrukturer som Nationella Rådet 
och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) utgör. 
Vidare informerades om Samordningsförbundets organisation, prioriterade målgrupper 
och uppdrag i enlighet med förbundsordningen samt övergripande målsättningar. 
Samordningsförbundet finansierar dels individinriktade rehabiliteringsinsatser, dels 
strukturinriktade insatser. Alla aktiviteter syftar till att stärka samverkan kring individer 
med samordnade rehabiliteringsbehov så att dessa ökar sina möjligheter att arbeta 
och/eller studera. Även budgetförutsättningar och fördelning av budgetposter mellan 
administrativa kostnader och finansiering av insatser redovisades.  
 
Ida Melin, utvecklingsledare, informerar om fem av de sex individinriktade 
verksamheterna som Samordningsförbundet finansierar; Start, Lyra, Upis, Huvas och 
HälsoSam. Därutöver informerades också om finansieringen av IPS-metodstöd och 
Insatskatalogen. Ida avslutade med att berätta om de frukostseminarier som förbundet 
arrangerar. Under 2018 anordnades totalt 8 frukostseminarium med ca 100 deltagare per 
gång.  
 
Maria Reed, projektledare avslutade informationen med att ge en mer fördjupad 
information om det regionala  MIA-projektets uppdrag och verksamhet. MIA-projektet 
finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår i ytterligare drygt ett år. Projektet 
vänder sig till en bred målgrupp med samordnade rehabiliteringsbehov och arbetar enligt 
metoderna Supported Employment och Case Management. 
 
Därefter diskuterar styrelsen samordningsförbundets uppdrag, roll och finansierad 
verksamhet. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 8  

    

    

HBS 2019/10 

 
 
 

Ansökan om medel för projekt Tillväxt Kvinna 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att medfinansiera projektet Tillväxt Kvinna med 200 000 kronor  
för år 2019 med tillägg om att projektet ska följas upp via uppföljningssystemet SUS. 
 
Styrelsen beslutar att prioritera projektet Tillväxt Kvinna i budgeten för år 2020 och  
2021   
 
Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.  
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun ansöker om delfinansiering på 600 000 från Samordningsförbundet 
Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) för projektet Tillväxt Kvinna under perioden 2019-2021.   
  
Projektets syfte är att erbjuda arbetslivsinriktade stödinsatser till arbetslösa utrikes födda 
kvinnor för att stärka kvinnornas förutsättningar till egen försörjning genom starkare 
nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.  
  
En viktig del i projektet är att utveckla och pröva nya samverkansinsatser mellan de 
offentliga aktörerna (Botkyrka kommun samt Arbetsförmedlingen) och aktörer inom 
civilsamhället (Hela människan, Botkyrka Folkhögskola och Studieförbundet Bilda). 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Lars Johansson (L), Elisabeth Bovin-Exner (M), Mathias Holmlund 
(Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen 
avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 9  

    

    

HBS 2019/14 

 

Nominering till styrelsen för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) samt representant vid årsmöte 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att nominera Ann-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje, till 
styrelseuppdrag i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 
 
Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund att representera Samordningsförbundet 
Botkyrka, Huddinge och Salem vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)  
årsmöte den 26 mars 2019.   
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet HBS är medlemmar i Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS). NN har kallat till årsmöte den 26 mars 2019 i Stockholm i samband med den 
nationella Finsam-konferensen.  
 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-12. Förslag till 
valberedningen inför val av styrelse ska avges senast 2019-02-18.  
 
Någon av de ledamöterna som ingår i styrelsens presidium föreslås representera 
Samordningsförbundet HBS vid årsmötet.  
 
NNS ska vid sitt årsmöte bland annat välja ny styrelse. Styrelseledamöter i 
samordningsförbund som är medlemmar i NNS kan nomineras till styrelsen. 
Samordningsförbundet i Stockholms län har tidigare år gemensamt nominerat en kandidat 
från något av samordningsförbunden i länet.  År 2015 nominerades Ann-Marie Larsson, 
Samordningsförbundet i Södertälje för uppdrag i NNS styrelse där hon haft uppdraget som 
vice ordförande under totalt fyra år. Dessförinnan representerade ordförande för 
Samordningsförbundet Östra Södertörn länets samordningsförbund i NNS styrelse.   
 
Inför årets nominering har Ann-Marie Larsson aviserat att hon ställer upp för omval. 
Därutöver har även ordförande för Samordningsförbundet Roslagen, Lotta Lindblad-
Söderman, uttryckt vilja att ställa upp för val till styrelsepost inom NNS. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Lars Johansson (L), Elisabeth Bovin-Exner 
(M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter 
förklaras överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 10  

    

    

HBS 2019/16 

 
 
 

Fastställande av mötesordning för samordningsförbundets 
styrelse 2019 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner förslaget till mötesordning 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan)och 
Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 

  

MÅNAD MÖTESTID 
JANUARI 

 

FEBRUARI 1/2 kl. 8.30-11.00 Styrelsemöte 

 

MARS 22/3 kl. 8.30-11.00  Styrelsemöte 

 

26-27 mars Nationell finsamkonferens 

  

APRIL 25/4 grundutbildning för förbundsstyrelser 

i länet 

MAJ 24/5 kl. 8.30-11.00 Styrelsemöte 

JUNI, JULI, 

AUGUSTI 

 

SEPTEMBER 13/9 kl. 8.30-11.00  Styrelsemöte 

OKTOBER 18/10 kl. 9.00-12.00 Planeringskonferens 

tillsammans med Beredningsgruppen 

 

NOVEMBER 29/11 kl. 8.30-11.00 Styrelsemöte 

DECEMBER  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 11  

    

    

HBS 2019/12 

 
 
 

Attestordning samt attestanter för samordningsförbundet 
Botkyrka, Huddinge och Salem 2019-2022 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner attestordning för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge  
och Salem.  
 
Styrelsen godkänner förslag till utanordnare för Samordningsförbundet Botkyrka 
Huddinge och Salem.  
 
Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att upprätta förteckning över attestanter och 
utanordnare.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
För att tillförsäkra en tillfredställande intern kontroll och god redovisningssed ska 
Samordningsförbundet tillse att samtliga utbetalningshandlingar föregås av attest och 
utanordning. Samordningsförbundet föreslås därför anta förslag till attestordning.  
 
Såsom firmatecknare för Samordningsförbundet föreslås ordförande, vice ordförande  
och förbundschef.  
 
För att Samordningsförbundet ska kunna hantera ekonomiska rutiner krävs att 
Attestansvariga utses. Attestansvariga är ansvariga för de konton där verksamhetens 
kostnader och intäkter redovisas. För att inte jävsituationer ska uppstå ska attest inte 
utföras av den som själv ska ta emot tjänsten eller varan, exempelvis vid reseersättningar, 
kurser, mobilräkningar etc.   
 
Till attestanter under år 2019-2022 utses: - för belopp upp till 3 prisbasbelopp utses 
förbundschef Elin Asplund. - för belopp utöver 3 prisbasbelopp utses ordförande och  
vice ordförande.   
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 11 forts.  

    

    

HBS 2019/12 

 
 
Behörighet för två i förening att utanordna samt ha rätt att disponera över bankkonto och 
övriga uppdrag via internetbanken ges följande personer:  
Elin Asplund, Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Stefan Theorell, Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Sandra Brunn-Olausson, social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun 
 
Behörighet för upprättande av kundfakturor och underlag för utanordning av arvoden 
samt moms- och skattedeklarationer samt rätt att ansöka om ersättning för  
mervärdeskatt ges ekonom vid Huddinge kommun Sandra Brunn-Olausson. 
 
Överläggning 
Styrelsen instämmer i kansliets förslag till beslut. Därefter förklaras  
överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 12  

    

    

HBS 2019/17 

 
 

Ansökan om bidrag hos VINNOVA för utvecklande av 
tjänstedesign inom ramen för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ansöka om projektmedel inom ramen för Vinnovas 
utlysning ”Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019. 
 
Sammanfattning 
Under 2018 har möjligheten att finansiera en gemensam regional resurs för tjänstedesign 
diskuterats bland fler av länets  samordningsförbund. Dialog har också först med SLLs 
innovationsenhet. Fem av länets förbund har utifrån dessa diskussioner avsatt medel för 
att gemensamt finansiera en tjänstedesigner på deltid. För att påskynda utvecklingen och 
säkerställa god kvalitet på tjänsten ser vi dock behov av att ansöka om externa medel för 
att möjliggöra köp av en heltidstjänst. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Elisabeth Bovin-Exner (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan), 
Elin Asplund, förbundschef och Ida Melin, utvecklingsledare. Därefter förklaras 
överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 13  

    

    

 

 
 
 

Anmälningsärenden 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 
30 november 2018. 
 

b) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS beredningsgruppen 
den 25 januari 2019.. 
 

c) Protokoll från NNS styrelsesammanträde den 30 november 2018. 
 

d) Slutrapport från verksamhetsutvecklare för Arbetsintegrerande  
Social Företag. 
 

e) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar 
 

NNS ordförande konferens 25 januari 

Anmäld deltagare: Elisabeth Bovin Exner 

 
Frukostseminarium 20 mars kl. 8.15-9.30 
Anmäld deltagare: Eva Carlsson-Paulsen 
 
Nationell Finsam-konferens i Stockholm 26-27 mars 

Anmäld deltagare: Elisabeth Bovin Exner och Eva Carlsson-Paulsen 

 

Grundutbildning för förbundsstyrelser i länet 25 april i Sundbyberg 
Anmäld deltagare: Eva Carlsson-Paulsen och Karin Adolfsson. 

 

Länsgemensamt presidiemöte 25 april i Sundbyberg 

  Anmäld deltagare: Eva Carlsson-Paulsen 
 

f) Medelstilldelning Försäkringskassan. 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  SIDA 

   18 (18) 
 

    

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

1 februari 2019 § 14  

    

    

 
 
 

 
 
 

Övriga frågor 
 
Ingen övrig fråga anmäldes. 

 
 

 


