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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Nej  

   
Sammanträdesdag 24 maj 2019  
   
Tid och plats Klockan 08:30 – 10:45, Botkyrka kommunalkontor, Botkyrka. 

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)   
 Region Stockholm   
 Luis Alberto Gomez   
 Arbetsförmedlingen   
 Mathias Holmlund Samtliga Bardi Kharazmi 
 Försäkringskassan  Försäkringskassan 

    
Närvarande ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun,  
Patrik Robertte (S), Salems kommun och Arne Närström (S), Region Stockholm. 

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Lars Johansson 

   

Justeringens tid  Paragrafer 1 – 10 

 3 juni 2019  

Underskrifter   

   

 Lars Axelsson  

 Sekreterare 

 

 

 Eva Carlsson-Paulsén  

 Ordförande 

 

 

 Lars Johansson  

 Justerande  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 
 
Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde  
den 24 maj 2019. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS 
Marve Diop, projektledare, LYRA 
Elisabeth Afram Söderström, kommunikatör, samordningsförbundet HBS 
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS 
Cecilia Marklund, praktikant, 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 

24 maj 2019 

Protokollet har justerats den  3 juni 2019 

Anslaget sattes upp den 4 juni 2019 

Anslaget tas ner den 25 juni 2019. 

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 

24 maj 2019 § 1  

    

    

 

 
 

Val av justerare 
Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson (L) att jämte ordförande  
Eva Carlsson-Paulsén (M) justera dagens protokoll. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 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 

24 maj 2019 § 3  

    

    

 

 
 
 

Information  
 
LYRA  
Marve Diop, processledare, informerar styrelsen om LYRA, en insats som 
ska vara ett stöd på vägen mot arbete eller studier för unga vuxna mellan  
18 – 29 år utan arbete eller studier, folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller 
Salem med psykisk ohälsa och komplex problematik som exempelvis 
isolering från sociala sammanhang, avsaknad av rutiner och struktur, oklar 
boendesituation 
Lyra är en kombination av öppen verksamhet och ett individuellt stöd. 
Deltagaren får möjlighet att träna sin sociala förmåga, få rutiner och 
struktur samtidigt som hen får individuell studie- och yrkesvägledning och 
coachning. 
Lyras resultat 2018 var godtagbart, 42 % (5 av 12) deltagare var vid avslut 
redo för arbete, studier eller andra arbetsmarknadsinsatser, 42 % (5 av 12) 
var i arbete/studier. Målen 2019 är att 50 % av deltagarna vid avsluta ska 
vara redo för eller vara i arbete eller studier. 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Sara Holmgren (S), 
Elisabeth Bovin-Exner (M), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 
 
 
www.insatskatalogen.se  
Elisabeth Afram Söderström, kommunikatör, informerar styrelsen om 
insatskatalogen, en informationskälla med sökinstrument vars syfte är att 

effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd 

mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.  

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är 

även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som 

vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
  

http://www.insatskatalogen.se/
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 2019 § 3 forts.  

    

    

 

 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Karin Adolfsson (C), 
Elisabeth Bovin-Exner (M), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 
 
 
Information från Arbetsförmedlingen 
Luis Alberto Gomez (Arbetsförmedlingen) informerar om förändringar 
inom Arbetsförmedlingen Västra Södertörn från med 1 juni 2019 och 
Arbetsförmedlingens organisation.  
Bland annat kommer kontoren i Huddinge och Botkyrka endast ta emot 
planerade besök. Oplanerade besök hänvisas till sex kontor i Stockholm. 
Arbetsförmedlingen ska utveckla verksamhet och sina digitala tjänster, 
organisera sig utifrån två inriktningar, arbetsgivare och arbetssökande.  
 
Överläggning 
Eva Carlsson-Paulsén (M), Lars Johansson, (L) och Sara Holmgren (S),  
Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras 
informationen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj2019 § 4  

    

    

HBS 2019/31 

 
 

Tertialredovisning januari-april 2019  
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna tertialredovisning för 
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 
 
Sammanfattning 
Tertialredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd 
verksamhet och resultat för årets fyra första månader. Den samlade 
bedömningen är att förbundets följer fastställs verksamhetsplan och 
kommer att nå uppsatta mål för 2019.  
  
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 390 deltagare och av de som 
avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 31 % ett arbete 
eller började studera (år 2018 var resultatet 37 %). Cirka 255 besökare har 
deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat.   
  
Det ekonomiska utfallet för årets första kvartal är betydligt lägre än 
budgeterat. Detta beror främst på att flera av de insatser som förbundet 
finansierar rekvirerar medel i efterskott. Prognosen för årets resultat är att 
förbundet kommer att förbruka samtliga tilldelade medel samt därtill 
använda cirka 1,7 miljoner kronor av innevarande överskott som vid årets 
början uppgick till cirka 5 miljoner kronor. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Bardi Kharazmi 
(Förskringskassan), Elin Asplund, förbundschef och Ida Melin, 
utvecklingsledare. 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 

24 maj 2019 § 5  

    

    

HBS 2019/32 

 
 

Fastställande av personuppgiftspolicy samt 
entledigande och förordnande av dataskyddsombud för 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att: 
 
1. Fastställa personuppgiftspolicy för Samordningsförbundet daterad 20 juli 
2018  
 
2. Entlediga Eva Assarsson från uppdraget som dataskyddsombud för 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem från och med den 12 augusti 
2019. 
 
3. Förordna Maria Boman som dataskyddsombud för Samordningsförbundet 
Botkyrka Huddinge Salem från och med den 12 augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som sker i förbundets verksamhet. Styrelsen bestämmer 
också vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. 
Företrädare för den personuppgiftsansvarige är förbundschef.  
 
I och med att Dataskyddsförordningen trädde i kraft som svensk lag den 25 maj 
2018 tog Samordningsförbundets kansli fram rutiner för hur vi arbetar med 
personuppgifter, så att vi uppfyller gällande regelverk. I juni 2018 informerades 
styrelsen om det arbete som gjorts och i september delgavs styrelsen anmälan 
om att  Eva Assarsson från Huddinge kommun utsetts till Dataskyddsombud.  
 
För att förtydliga styrelsens ansvar som personuppgiftsansvarig tas nu 
personuppgiftspolicyn upp för beslut i styrelsen. Frågan om Dataskyddsombud 
tas även upp utifrån förändringar inom Huddinge kommun.  
 
I enlighet med Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige, det 
vill säga Samordningsförbundets styrelse, utnämna ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser.   
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 2019 § 5 forts.  

    

    

HBS 2019/32 

 
 
 
Eva Assarsson, Huddinge kommun har sedan införandet av förordningen varit 
förordnad som dataskyddsombud för Samordningsförbundet. Då Eva Assarsson 
slutar sin tjänst i Huddinge kommun den 11 augusti 2019 föreslår 
Samordningsförbundet kansli i samråd med kommunstyrelsens förvaltning 
Huddinge kommun att hon entledigas från uppdraget från och med den 12 
augusti 2019 samt att Maria Boman vid Huddinge kommun förordnas som 
personuppgiftsombud för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 
från och med den 12 augusti 2019.  
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras 
överläggningen avslutad. 
 
 
Beslutet delges  
Datainspektionen  
Eva Assarsson, Huddinge kommun  
Maria Boman, Huddinge kommun 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 2019 § 6  

    

    

HBS 2019/34 

 
 
 

Kommunikationsplan för samordningsförbundet HBS 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att anta förslag till ny kommunikationsplan för 
samordningsförbund HBS. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet antog en kommunikationsplan i samband med 
bildandet i början av år 2013. Denna plan har nu setts över och ett förslag till en 
ny och uppdaterad kommunikationsplan har tagits fram. Denna plan innebär 
ett förtydligande kring målgrupper för kommunikationsarbetet och redovisar 
mål med kommunikationen. Bland annat lyfts civilsamhället upp som en viktig 
sekundär målgrupp för förbundets kommunikation. Den nya planen innebär 
också en uppdatering avseende relevanta kanaler där t.ex. sociala medier 
berörs.  
  
För att nå största möjliga nytta med samordningsförbundets verksamhet vill vi 
att medlemmarna och andra relevanta aktörer ska känna till oss och vår 
verksamhet. För att skapa tydlighet och underlätta informationsarbetet bör det 
finns en gemensam plan för arbetet med kommunikation. Planen syftar till att 
klargöra hur respektive målgrupp ska delges information om 
Samordningsförbundets verksamhet samt svara på vem som kommunicerar 
och hur kommunikationen ska ske.  Som komplement till den övergripande 
kommunikationsplanen tar kansliet fram en årlig genomförandeplan för 
kommunikationsarbetet där aktiviteter förtydligas och tidsätts.   
  
Förbundets kommunikation ska syfta till att: - Skapa kännedom och kunskap 
om förbundet och dess syfte - Informera om verksamheterna och målen i de 
insatser som finansieras av förbundet - Löpande sprida kunskap om resultat 
från de insatser som finansieras av förbundet - Stödja samverkan mellan 
medlemmarna i förbundet  
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Sara Holmgren (S),  
Solveig Nilsson M), Elin Asplund, förbundschef och Elisabeth Afram 
Söderström, kommunikatör. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  SIDA 

   12 (15) 
 

    

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 2019 § 7  

    

    

HBS 2019/36 

 
 

Inriktningsbeslut för samarbete med länets övriga 
Samordningsförbund inför kommande ESF-utlysning 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att ge förbundschef i uppdrag att samarbeta med länets 
övriga samordningsförbund i syfte att ta fram en gemensam ansökan om 
projektmedel från Europeiska Socialfonden. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet HBS har sedan 2016 samarbetat med övriga 
samordningsförbund i länet inom ramen för MIA-projektet som finansieras av 
Europeiska Socialfonden och medfinansieras av samordningsförbunden. Inom 
ramen för den utlysning som ESF Stockholm öppnade den 15 maj 2019 finns nu 
möjlighet att söka ytterligare medel för en förlängning/nytt projekt som bygger 
på de erfarenheter som gjorts i MIA-projektet. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Bardi Kharazmi 
(Förskringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras 
överläggningen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

24 maj 2019 § 8  

    

    

 

 
 
 

Anmälningsärenden 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 
22 mars 2019. 
 

b) Revisionsberättelse för år 2018, samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem, Huddinge den 5 april 2019. 
 

c) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS 
beredningsgruppen den 10 maj 2019. 
 

d) Protokoll från NNS årsmöte den 26 mars 2019. 
 

e) Beslut från Vinnova om avslag på ansökan om projektmedel Utveckla och 
testa en social innovation - steg 1 2019. 
 

f) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar, externa möten 
våren 2109. 
 

g) Rapport - Samordningsförbundens organisering och verksamhet,  
Inspektionen för socialförsäkringen, 2019:2. 
 

h) Information om att samordningsförbundets avtal med Huddinge 
kommun, socialförvaltning övertas av Huddinge kommun, gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i samband med Huddinge kommuns nya 
nämnd- och förvaltningsstruktur. 
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Muntlig information 
 
Förbundets uppföljnings- och utvärderingspolicy 
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsens om arbetet med att utveckla 
förbundets rutiner för uppföljnings- och utvärdering av förbundets insatser. 
Avsikten är att tydliggöra vad samordningsförbundets samverkansparter och 
kansli bör veta om pågående insatser, resultat och vad detta kräver för resurser. 
Det är till exempel viktigt att och utvärdering planeras redan när insatser och 
verksamheter startar. 
 
 
Inkluderingsplan 
Ida Melin, utvecklingsledare och Cecilia Marklund, praktikant, informerar 
styrelsen om arbetet med en inkluderingsplan utifrån förbundets mål och 
uppdrag. 
Därefter diskuterar styrelsen hittillsvarande arbete med inkluderingsplanen.  
 
 
Önskemål och utbildningar och information till styrelsen 
Styrelsen diskuterar olika utbildningar, informationsinsatser eller studiebesök 
för styrelsen. Förbundschef tackar för de olika uppslagen. 
 
 
Rapport från länsgemensamt presidiemöte 
Elin Asplunds, förbundschef, informerar styrelsen om vad som diskuterades på 
senaste länsgemensamma presidiemöte.  
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Övriga frågor 
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) tackar Luis Alberto Gomez 
(Arbetsförmedlingen) som efter dagens sammanträde avslutar sitt uppdrag i 
styrelsen.  

 


