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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Nej  

   
Sammanträdesdag 13 september  
   
Tid och plats Klockan 08:30 –09:55, Folkes konferens, Huddinge. 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Eva Carlsson-Paulsén(M)   
 Ordförande   
 Huddinge kommun   
 Lars Johansson (L), samtliga Solveig Nilsson (M) 
 1:e vice ordförande   
 Botkyrka kommun   
 Elisabeth Bovin-Exner (M),   
  2:e vice ordförande   
 Salems kommun   
 Karin Adolfsson (C) samtliga Arne Närström (S) 
 Region Stockholm   
 Luis Alberto Gomez samtliga - 
 Arbetsförmedlingen   
 Mathias Holmlund   
 Försäkringskassan   

    
Närvarande ej 
tjänstgörande 
ersättare Sara Holmgren (S), Huddinge kommun 

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Mathias Holmlund  

   

Justeringens tid  Paragrafer 1 – 9 

 16 september 2019  

Underskrifter   

   

 Ida Melin  

 Sekreterare 

 

 

 Eva Carlsson-Paulsén  

 Ordförande 

 

 

 Mathias Holmlund  

 Justerande  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 
 
Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde  
den 13 september 2019. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet HBS 
Ida Melin, utvecklingsledare/sekreterare, Samordningsförbundet HBS 
Kajal Akrawi, projektledare MIA-projektet §§ 1-3 
Elisabet Ekström, medarbetare MIA-projektet §§ 1-3 
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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 

13 september 2019 

Protokollet har justerats den  16 september 2019 

Anslaget sattes upp den 17 september 2019 

Anslaget tas ner den 9 oktober 2019. 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschefen för  
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 

13 september 2019 § 1  

    

    

 

 
 

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

    

 

 
 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019  § 2  

    

    

 

 
 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019 § 3  

    

    

 

 
Information  
 
Muntlig information MIA-projektet 
Arbetsmetoder och 2-årsrapporten ( Elin Asplund förbundschef, Kajal 
Akrawi, vik projektledare samt Elisabet Ekström medarbetare MIA-
projektet) 
 
Elin Asplund gör en kort sammanfattning av resultat från MIA-projektets 2-
årsrapport. Under MIA-projektets första två år har totalt i länet 841 kvinnor 
och 604 män skrivits in i projektet. 834 personer har avslutats varav 452 
har börjat arbeta, studera eller deltar i ordinarie arbetsförberedande 
insatser. Deltagarna är överlag mycket nöjda med det stöd som MIA-
projektet erbjuder 
 
I Mia-projektet har delprojekten arbetat systematiskt med att samla in 
avvikelser och framgångsfaktorer ”guldkorn”. I rapporten finns flera 
exempel på dessa. Bl.a. lyfter rapporten att myndigheterna remitterar 
deltagare utan att ha fortsatt kontakt i ärendet samt att det kan saknas 
smidiga övergångar till ordinarie verksamhet. Även avsaknad av 
försäkringsskydd för sakskada vid arbetsträning och praktik för deltagare 
som uppbär sjukpenning lyfts fram som ett hinder i arbetet med att erbjuda 
ett stöd enligt de metoder och arbetssätt som MIA-projektet erbjuder. 
Bland de främjande faktorerna för samverkan och framgångsrik 
rehabilitering nämns bl.a. gott bemötande och bra samarbete, användande 
av SIP samt välfungerande samarbete mellan projektet och viktiga aktörer 
så som arbetsterapeuter, goda män, personliga ombud, SIUS-handläggare, 
handläggare försörjningsstöd och kurator inom hälso- och sjukvården. 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Elisabeth Bovin-Exner (M), Mathias 
Holmlund, Sara Holmgren (S), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, 
förbundschef, Kajal Akrawi, vik projektledare och Elisabeth Ekström 
medarbetare MIA projektet. Därefter förklaras informationen avslutad. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019 § 3  

    

 

 
Genomgång av förbundsordning, arvodesreglemente och 
budgetförsättningar  (Elin Asplund, förbundschef) 
 
Förbundsordningen 
Samordningsförbundets arbete och uppdrag styrs av Lag 2003:1210 Lag om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt Förbundsordningen. 
Förbundsordningen anger bl.a. förbundets namn, säte och medlemmar 
Ända-mål, organisation och uppgift, styrelsens sammansättning, beslut-
förhet och beslutanderätt, fördelning kostnader samt budget och styrning. 
Utöver det fastställs även antalet revisorer, ersättning och arvoden, utträde 
och likvidation samt arkivtillsyn. 
 
Arvoden 
Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter, ersättare och förtroend-
evalda revisorer bekostas av samordningsförbundet. Ordföranden och vice 
ordföranden erhåller årsarvode som följer prisbasbeloppet. Utöver års-
arvodet betalas arvode för deltagande vid sammanträden, konferenser och 
kurser. Mötesarvode följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente 
för förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt rese-
kostnader och traktamenten vid förfrågan. 
 
Den statliga fördelningen av medel till samordningsförbund 
Samordningsförbundet finansieras till hälften av de statliga myndigheterna, 
25% från Region Stockholm och 25 % från de tre medlemskommunerna. 
Fördelningen mellan kommunerna är fastställd i förbundsordningen och 
baseras på befolkningstal och uppskattat behov av samordnad 
rehabilitering hos den arbetsföra befolkningen.  Sedan 2012 fastslås den 
statliga delen i anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen inom 
utgiftsområde 10. Sedan 2016 finns en fastställd fördelningsmodell för hur 
de statliga medlen fördelas mellan samordningsförbunden. Den baseras på 
25 % befolkningsunderlag och 75 % försörjningsmått samt en 
grundtilldelning på 400 tkr.  
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) Mathias Holmlund, 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019 § 4  

    

    

HBS 2019/44 

 

 
Delårsredovisning januari-augusti 2019  
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning för 
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 
 
Sammanfattning 
Delårsrapporten beskriver Samordningsförbundets verksamhet under 
perioden januari till augusti 2019 och följer upp åtaganden i verksamhets-
planen samt de övergripande målen för finansierade insatser och projekt. 
Rapporten ger också en sammanställning av budgetläget för förbundet. 
 
Överlag är måluppfyllelsen god och förbundets verksamhet uppfyller 
åtagandena i verksamhetsplanen. Totalt har de finansierade insatserna som 
riktar sig direkt till målgruppen nått ut till drygt 480 deltagare. Deltagar-
flödena avseende antal nya och avslutade deltagare i finansierade insatser 
är dock något lägre än förväntat. 
 
Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret visar att förbundet 
kommer att göra ett negativt resultat och beräknar i dagsläget använda ca 
0,7 miljoner kronor av innevarande överskott som vid årets ingång uppgick 
till ca 5 miljoner kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 
 
  
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter förklaras 
informationen avslutad. 
 
Beslutet delges  
Samordningsförbundet HBS revisorer  
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM  SIDA 

13 september 2019 HBS 2019/4 9 (13) 
 

    

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019 § 5  

    

    

HBS 2019/49 

 

Länsgemensam ansökan om ESF-medel 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att: 
1. Godkänna att ny ansökan till ESF lämnas in där Samordningsförbundet 
Botkyrka Huddinge Salem ingår som samverkanspart.  
2. Ge förbundschefen i uppdrag att samarbeta med övriga samordningsförbund 
i länet och slutföra gemensam ESF-ansökan och att gemensamt med 
styrgruppen för nuvarande MIA leda det lokala arbetet under analys- och 
planeringsfasen.  
3.    Avsätta upp till 9,9 miljoner kronor för medfinansiering av det lokala 
delprojektet och för att medfinansiera de projektgemensamma kostnaderna 
under hela projektperioden 2020-2022. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet HBS har sedan 2016 samarbetat med fem övriga 
förbund i länet i MIA-projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och 
medfinansieras från samordningsförbunden. ESF Stockholm har nu öppnat en 
utlysning som gör det möjligt att söka ytterligare medel för en förlängning med 
implementeringsfokus som bygger på de erfarenheter som gjorts i MIA-
projektet. En ansökan håller nu på att skrivas fram som anger ramarna för det 
nya MIA. Om medel beviljas kommer en analys- och planeringsfas att inledas i 
januari 2020 då projektets budget, organisation och verksamhet fastställs. 
Deltagande i ansökan förutsätter att Samordningsförbundet avsätter 
erforderliga medel avseende medfinansiering för det egna delprojektet samt 
projektgemensamma kostnader under åren 2020 till 2022. 
Inför kommande projektperiod kan nya arbetssätt på Försäkringskassan 
komma att påverka deltagarflödet till MIA-projektet. Även förändringarna på 
Arbetsförmedlingen kan påverka såväl deltagarflöden som möjlighet att låna ut 
personal till projektet. 
Under analys- och planeringsfasen är det av största vikt att beakta frågan om 
projektets implementering. 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth Bovin-
Exner (M), Mathias Holmlund, Sara Holmgren (S), Solveig Nilsson (M) och 
Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 

 
Beslutet delges  
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

13 september 2019 § 6  

    

    

HBS 2019/51 

 

Inkluderingsplan för samordningsförbundet HBS 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att anta förslag till Inkluderingsplan för 
Samordningsförbundet HBS. 

 
Sammanfattning 
I verksamhetsplanen för 2019 antog förbundet uppdraget att ta fram en 
jämställdhetsplan för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Under 
våren har planen arbetats fram utifrån dialog med finansierade verksamheter. 
Arbetet har lett till en förändring av inriktning där planen tar ett bredare 
avstamp utifrån diskrimineringslagen och des grunder och har i samband med 
detta bytt namn till inkluderingsplan. 
Denna plan innebär ett förtydligande för hur Samordningsförbundet och 
finansierade verksamheter ska stärkas och utvecklas genom ett systematiskt 
inkluderingsarbete för en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Planen är uppdelad i tre fokusområden: 
 
- Arbetet i styrelse, kansli och beredningsgrupp 
- Finansiering och stöd av samverkansinsatser 
- Uppföljning och utvärderingsuppdraget 

 
Som ett komplement till den övergripande inkluderingsplanen finns en 
aktivitetsplan utifrån varje fokusområde. Aktivitetsplanen uppdateras löpande 
och syftar till att skapa tidsbestämda aktiviteter tillsammans med finansierad 
verksamhet med avstamp i ett eller flera av fokusområdena. Utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv innehåller planen även en bilaga med definitioner av 
begrepp som nämns i den övergripande inkluderingsplanen.   
 
Beslutsunderlag 
Inkluderingsplan 
 

Överläggning 
Under informationen yttrar sig Ida Melin, utvecklingsledare. Därefter förklaras 
informationen avslutad.  
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HBS 2019/54 

 

Jämställdhetsindikator - remissvar 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
överlämna kansliets tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2019, som 
styrelsens yttrande. 
 
Sammanfattning 
Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) har tillskrivit samtliga 
medlemmar som använder de särskilt framtagna indikatorerna från NNS i sitt 
uppföljningsarbete, att ta ställning till införande av en jämställdhetsindikator 
samt hur en sådan indikator skulle kunna formuleras. 
Utifrån detta resonemang förordar Samordningsförbundet förslag B i remissen, 
men ser gärna att indikatorn utvecklas till att mer konkret beröra aktiviteter i 
organisationen som stödjer likabehandling och en utveckling mot en mer jämlik 
och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kansliets yttrande 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras 
informationen avslutad. 
 
Beslutet delges 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)  
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Anmälningsärenden 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Justerat sammanträdesprotokoll 190524 
 

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 30 augusti 2019  
 

c) Protokoll NNS styrelsesammanträde 190529 
 

d) Avvikelserapport HälsoSam 
 

e) Budgetändring för MIA-projektet HBS 
 

f) Beslut om ansvarsfrihet 2017  
  

g) Deltagande i konferenser och utbildningar.  
 
• MIA workshop 20 augusti 
Deltagare: Sara Holmgren 
 
• Seminarium brukarrevision  22 oktober kl 12-16 Växthuset Huddinge 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén 
 
•ASF-dag 19 november, kl 8.30-12.00 + lunch.  Odenplan 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén, Lars Johansson, Sara Holmgren 
 
• NNS höstkonferens 29-30 oktober i Järfälla 
Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner 
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Övriga frågor 
 
Indikatorenkäten delades ut till närvarande styrelseledamöter 

 


