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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen	samordningsförbundet	Botkyrka,	Huddinge	och	Salem	  
   
Offentligt	
sammanträde	

Nej  

	   
Sammanträdesdag	 22 mars 2019  
	   
Tid	och	plats	 Klockan 08:30 – 10:45, Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge. 

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), § 6-11 (kl. 10:00 – 10:45) Patrik Robertte (S)	
	  2:e vice ordförande 	 	
	 Salems kommun  	
	 Karin Adolfsson (C)	 	  
	 Region Stockholm	 	 	
	 Luis Gomez	 Samtliga 	
	 Arbetsförmedlingen	 	 	
	 Mathias Holmlund	  	
	 Försäkringskassan	 	 	
	    
Närvarande	ej	
tjänstgörande	
ersättare	

Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun,  
Patrik Robertte (S) § 1-5, Salems kommun, Arne Närström (S), Region Stockholm och 
Bardi Kharazmi, Försäkringskassan. 

 
Övriga	närvarande	 Se	nästa	sida 

 

Utses	att	justera	 Mathias Holmlund 

	   

Justeringens	tid	  Paragrafer	1 - 11	

	 26 mars 2019  

Underskrifter	  

	   

	 Lars Axelsson  

	 Sekreterare	

	

 

	 Eva Carlsson-Paulsén

	 Ordförande	

 

 

	 Mathias Holmlund  

	 Justerande	  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

	
	
Styrelsen	för	samordningsförbundet	Botkyrka,	Huddinge	och	Salem	sammanträde		
den	22	mars2019.	
	
Övriga	närvarande	
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS 
Tobias Bjöörn, kommunrevisor, Pwc Sverige 
Yasemin Kan, projektledare, Huddinge, Utbildning, Vägledning, och Arbete i Samverkan – HUVAS 
Maria Berglund, verksamhetschef, Huddinge kommun 
Annette Hedlin, sektionschef, Huddinge kommun 
Sandra Brunn Olausson, ekonom, samordningsförbundet HBS  
Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS 
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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 

22 mars 2019 

Protokollet har justerats den  26 mars 2019 

Anslaget sattes upp den 27 mars 2019 

Anslaget tas ner den 17 april 2019. 

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

  

Underskrift 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 1  

    
    
 

 
 

Val	av	justerare	
Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund att jämte ordförande  
Eva Carlsson-Paulsén justera dagens protokoll. 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 
 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019  § 2  

    
  
 

 
 
 
Godkännande	av	föredragningslistan	 	
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 3  

    
    
 

	
Information		
	
Utvärderingsrapport	HälsoSam	
Tobias Bjöörn, kommunal revisor, Pwc Sverige, informerar styrelsen om den 
utvärdering som han har genomfört av HälsoSam. Uppdraget har varit att 
genomföra en samlad utvärdering av projektets mål, resultat och effekter främst 
på deltagarnivå.  
 
Frågeställningar som har utgjort utgångspunkten för uppdraget och varit 
vägledande för utvärderingen är till exempel:  
 
- Vilka resultat uppnås på deltagarnivå vad gäller stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden?  
- Har samverkan kring målgruppen mellan myndigheterna förbättrats genom 

HälsoSams verksamhet?  
- På vilket sätt påverkar HälsoSams insatser deltagares möjligheter att komma i 

egen försörjning? 
- Kompletterar eller överlappar HälsoSam myndigheternas ordinarie uppdrag?  
- På vilket sätt kan HälsoSam utvecklas? 
 
De metoder och tillvägagångssätt som använts under uppdraget är 
dokumentstudier, verksamhets- och uppföljningsstatistik, workshop med 
myndighetsföreträdare, intervjuer med bland annat projektpersonal, samt 
fokusgrupper med deltagare. 
 
Resultatet visar att den arbetsmarknadsfokus som delvis fanns initialt i 
HälsoSams projektansökan har övergått till ett fokus uteslutande på hälsa.  
HälsoSam uppvisar nöjda deltagare som upplever förbättrad hälsa efter avslutad 
medverkan i verksamheten. Ett problem är dock att det är otydligt vad som tar 
vid efter de 10 veckorna och därmed är det också oklart hur den positiva 
förändring som påbörjats tas omhand.  
 
Bedömningen är att HälsoSam är en alltför fristående insats där det behövs 
tydligare styrning från förbundet och dess medlemmar för att säkra nyttjande 
och sammanhang.  
 
Bidraget till samverkan är oklart och verksamheten överlappar inte ordinarie 
verksamheter utan erbjuder en verksamhet som deltagarna har svårt att finna på 
ett annat sätt. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 3 forts.  

    
    
 

 
 
 
Överläggning	
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Karin Adolfsson (C),  
Solveig Nilsson (M), Sara Holmgren (S), Mathias Holmlund (Försäkringskassan),  
Elin Asplund, förbundschef och Maria Berglund, verksamhetschef, Huddinge 
kommun. Därefter förklaras informationen avslutad. 
	
	
Huddinge,	Utbildning,	Vägledning,	och	Arbete	i	Samverkan	–	HUVAS	
	
Yasemin Kan, projektledare, informerar styrelsen om projektets målgrupp, mål, 
bemanning, arbetssätt samt hittillsvarande resultat.	
	
Projektet riktar sig till personer mellan 20 och 55 år som är i behov av insatser i 
samverkan mellan olika myndigheter för att genom studier erhålla och behålla 
arbete.	
	
Projektet ska prova och utvärdera samverkansmetoder för stöd till studie och 
yrkesvägledning utifrån metoden Supported Education. 	
	
Antal deltagare i projektet under två år är minst 100 personer. 	
- 80 deltagare (80 %) ska påbörja studier.	
- Av dessa 80 ska 60 deltagare (75 %), slutföra planerade studier. 	
- Av dessa 60 ska 30 deltagare (50 %), ha ett arbete eller påbörjat andra studier 

ett (1) år efter studiernas avslutande	
 
Sedan projektstart (april 2018) har 62 individer skrivits in i HUVAS. 45 har 
påbörjat sina studier. En deltagare har avslutats ut ur projektet och börjat arbeta.	
 
Överläggning	
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Solveig Nilsson (M),  
Sara Holmgren (S), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars2019 § 4  

    
  
 

	
	
Anmälan	av	medlemmarnas	beslut	om	val	av	ersättare	till	
samordningsförbundets	styrelse	2019‐2022		
	
Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av huvudmännens 
beslut av val av ersättare till Samordningsförbundets styrelse. 
 
Sammanfattning	
Utsedda ersättare för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
 
Utsedd av  Ersättare  
Region Stockholm  Arne Närström (S) 
Försäkringskassan  Bardia Kharazmi  
 
Överläggning	
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M. Därefter förklaras överläggningen 
avslutad.	
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 5  

    
    
HBS 2019/18 

 

Årsredovisning	2018	
 

Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att  
 
1. godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 

Salem med finansiella delar. 
 

2. överlämnar årsredovisningen till sina medlemmar. 
 
Sammanfattning	
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet 
och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den 
samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2018 till stora delar 
är uppfyllda.  
 
Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av 
genomförda aktiviteter 2018 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och 
den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och 
resultat.   
 
Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individinriktade projekt och 
insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individinriktade 
insatserna nått ut till drygt 600 individer och av de som avslutade en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 37 % ett arbete eller började studera. 
Cirka 770 besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet 
arrangerat.   
 
Det ekonomiska resultatet 2018 blev ett underskott på knappt 0,5 miljoner kronor 
som balanseras mot föregående års överskott. För verksamhetsåret 2018 har 
förbundet haft intäkter om 20,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna samt 
projektmedel från Europeiska Socialfonden och Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor. Därtill kommer ett ingående överskott från tidigare 
verksamhetsår på cirka 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 
21,1 miljoner kronor. Vid 2018 års utgång hade förbundet därmed kvar ett överskott 
om cirka 5 miljoner krono 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 5forts.  

    
    
HBS 2019/18 

	
	
	
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Beslutet	delges  
Samordningsförbundet HBS revisorer  
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS:   
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 6  

    
    
HBS 2019/24 

 
 
 

Uppföljning	av	internkontrollplan	2018	
	
Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att godkänna bifogad rapport. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen beslutade 2018-02-02 om internkontrollplan för år 2018. I bilagan 
redovisas uppföljning av denna internkontrollplan där följande områden för den 
interna kontrollen var prioriterade:  
  
1. Insatser finansierade av Samordningsförbundets överensstämmer inte med 
uppsatta mål för verksamheten.   
  
2. Insatser finansierade av Samordningsförbundets når inte deltagare i behov av 
samordnad rehabilitering.  
  
3. Köp av tjänster i form av projekt/insatser utförs inte enligt avtal.  
  
4. Avvikelser i redovisade och planerade insatser som påverkar 
Samordningsförbundets ekonomiska resultat.  
  
5. Inkorrekta utbetalningsunderlag.  
  
6. Risk att förbundet finansierar insatser och projekt som inte följs upp och 
utvärderas på ett relevant/tillräckligt sätt. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M). Därefter förklaras överläggningen 
avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 7  

    
    
HBS 2019/19 

 
 

Ansökan	om	ytterligare	projektmedel	för	fortsatt	
utveckling	av	projektet	HUVAS	arbete	i	enlighet	med	
metoden	Supported	Education	

 
Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att:  
 
1. avsätta ytterligare 575 000 kronor till projektet HUVAS för att utveckla 

samverkan och Supported Education. 
 

2. uppdra åt förbundschefen att upprätta nödvändiga avtal med huvudmännen för 
respektive insats/projekt. 
 

Sammanfattning	
Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem beslutade  
2 februari 2018 att finansiera projektet HUVAS utifrån en projektplan som sträckte 
sig över tiden april 2018 till december 2019. Den 1 februari 2019 fattade styrelsen 
beslut om att, utifrån projektets reviderade budget, finansiera HUVAS med totalt  
1 910 000 kronor.   
  
Den uppskattade kostnaden för projektet år 2019 var då 2 400 000 kronor.  
Den summan reviderades och skrevs ner under 2018 då projektet gjort ändringar i 
sin projektorganisation. Under senhösten 2018 inleddes samarbete även med 
Botkyrka och Salems kommuner. För att möta ett ökat behov av såväl samverkan, 
ökat antal deltagare som spridning av resultat ser projektet behov av att nu utöka 
projektet med ytterligare resurser. Därför söker nu projektet utökade medel med 
totalt 575 000 kronor, vilket skulle innebära att Samordningsförbundets finansiering 
av HUVAS 2019 skulle uppgå till 2 485 000 kronor. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Beslutet	delges	
Projekt/insatsägare  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 8  

    
    
HBS 2019/29 

 
 
 

Ansökan	om	medel	för	förstudie	”Samverkansmodell	i	
arbetslivsinriktad	rehabilitering	för	personer	med	
långvarig	smärta	och	behov	av	språktolk	

 
Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att: 
 
1. avsätta 100 000 kronor till en förstudie under 2019.  

 
2. uppdra åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal med huvudmännen för 

respektive insats och/eller projekt. 
 
Sammanfattning	
Patienter med långvarig smärta och tolkbehov är en grupp som erfarenhetsmässigt 
inte får det omhändertagande som är önskvärt.   
  
Rehabilitering för patienter i behov av språktolk med långvarig smärta startade 2014 
och har pågått till 2018-03-31 vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, 
Danderyds Sjukhus AB, sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering på 
Huddinge sjukhus.  
 
Mot bakgrund av de erfarenheter och behov som uppmärksammats i en slutrapport, 
publicerad i april 2018, har Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, 
Högspecialiserad smärtrehabilitering (HSF) Danderyds sjukhus lokaliserat på 
Huddinge sjukhus, Psykiatri sydväst, HSF och Reumatikerförbundet, under hösten 
2018, haft möten kring en projektidé, som syftar till att skapa en fungerande 
vårdkedja för personer med långvarig smärta och tolkbehov. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M) och Elin Asplund, förbundschef. 
Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 9  

    
    
HBS 2019/25 

 

	
	
Förbundschefens	uppdrag	i	NNS	som	
verksamhetsutvecklare	för	indikatorarbete	
Styrelsens	beslut	
Styrelsen ger ordförande i uppdrag att teckna avtal med Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund avseende verksamhetsutvecklare för indikatorarbetet. 
 
Sammanfattning	
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) är ägare av instrumentet 
”indikatorer för finansiell samordning”. För att kunna hantera uppdraget har NNS 
styrelse tillfrågat Elin Asplund att, som en av två verksamhetsutvecklare, leda och 
samordna det fortlöpande utvecklings- och stödarbetet kring indikatorerna.  
 
Verksamhetsutvecklarna har rätt att ta ut ersättning för den tid de lägger ner i 
indikatorarbetet. Uppdraget regleras genom ett avtal mellan NNS och 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M). Därefter förklaras överläggningen 
avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 10  

    
    
 

 
 
 

Anmälningsärenden	
	

Styrelsens	beslut	
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:	
	

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 
1 februari 2019. 
	

b) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS beredningsgruppen 
den 8 mars 2019. 
	

c) Protokoll från NNS styrelsesammanträde den 24 januari 2019. 
 

d) Rapport - Utvärdering	av	HälsoSam,	Samordningsförbundet	Huddinge,	Botkyrka	
och	Salem, mars 2019, Pwc Sverige. 
	

e) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar. 
 

f) Rapport - Samordningsförbundens	organisering	och	verksamhet,		
Inspektionen för socialförsäkringen, 2019:1. 
 

g) Försäkringskassans återrapportering till regeringen: Uppföljning av 
samordningsförbundens insatser 2018. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

22 mars 2019 § 11  

    
    
 

 
	
	

Övriga	frågor	
Ingen övrig fråga anmäldes. 
 

 


