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Minnesanteckningar 
Medlemssamråd Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem  
Tid: torsdag 4 oktober kl 09.00-11.00 
Plats: Huddinge Konferenscenter 

 
Närvarande deltagare från medlemmarna 
 Elif Koman André, samhällsutvecklingschef, Botkyrka kommun 
 Lennart Kalderén (M), kommunalråd, Salems kommun 
 Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun 
 Lars Björkman (HP), kommunalråd, Huddinge kommun 
 Tuva Lund (S), 2:a vice ordf. i Sjukvårdsstyrelse Söder Sthlms läns landsting samt 

kommunalråd Botkyrka kommun  
 Ulla Bäckekihl, enhetschef, avd. för närsjukvård Sthlms läns landsting 
 Susanne Landin, samverkansansvarig, Försäkringskassan Sthlms län sydväst 
 Pär-Olov Sennvall, Stabschef, avd. för sjukförsäkring, verksamhetsområde Stockholm 
 Amer Baalbaki, samverkanssamordnare, Arbetsförmedlingen MO Sthlm Gotland 
 
Närvarande från Samordningsförbundet 
Mats Einarsson, ordförande 
Gunilla Helmerson, 1:e vice ordförande 
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordförande 
Elin Asplund, förbundschef 
Ida Melin, Utvecklingsledare 
 
 

1. Inledning och presentationsrunda 
Ordförande Mats Einarsson hälsar välkomna. Presentationsrunda utifrån frågan: vad 
vet du om samordningsförbund och har du någon särskild förväntning på mötet? 
 
Rundan kan sammanfattas: Flera deltagare har ett helikopterperspektiv på 
förbundets verksamhet och önskar lära sig mer om förbundets arbete. Andra med 
längre erfarenhet av förbundets arbete vill förnya och återknyta sina kunskaper.  
Det finns en nyfikenhet på hur arbetet sett ut under året samt ett önskemål om att få 
med information hem till sin verksamhet. 
 

2. Information 
Förbundschefen Elin Asplund ger en kort presentation av verksamhetsplan och exempel 
på pågående finansierade insatser och projekt samt resultat avseende mål och budget. 
Dessutom gås budgetförutsättningar för kommande år igenom. 
 
Elin Asplund presenterar verksamheten (se bilaga med P.P). 
Dialog kring hur kan vi märka att förbundets arbete är lyckat? Ett sätt är att det blir 
större jämlikhet och bättre folkhälsa hos våra medborgare. 
 
Sammanfattning av frågor och diskussionspunkter kopplat till verksamhetsplanen: 
 
 I resultatredovisningen, diskuteras vad skillnaden i resultat och erbjudna insatser 

mellan kvinnor och män beror på. Vad kan förbundet göra för att bryta dessa 
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mönster? Styrelsen får medskick att fundera över vilken verktygslåda förbundet 
kan använda sig av framöver för att analysera och följa upp skillnader mellan 
könen. 
 

 En del finansierade insatser har kö för att få delta, vad beror detta på? Till viss del 
beror det på att behovet från förbundets målgrupper är större än vad vi har 
kapacitet att möta. Insatserna har begränsad deltagarkapacitet då en betydande 
framgångsfaktor för stöd till individer i behov av samordnad rehabilitering är 
möjligheten att erbjuda flexibilitet, bra bemötande och gott om tid.  
 

 Landstinget lyfter behovet av att samordningsförbunden i länet tar fram mer 
enhetliga årsredovisningar. Detta skulle bland annat underlätta jämförelser mellan 
förbunden. Det finns ett påbörjat arbete för detta där Huddinge, Botkyrka och 
Salems förbund finns med som gott exempel på hur redovisningen kan utformas. 
 

 Dialog kring fördelningsnyckeln till förbundet ser ut att få en budgettilldelning på 
14,5 miljoner 2019 och därmed ligger ganska nära den nivå som staten fastställt 
utifrån nyckeltalen befolkningsunderlag och försörjningsmått. Slutligt besked om 
budget väntas senast vecka 46. 

3. Diskussion 
Medlemmarnas medskick till kommande verksamhetsplanering; Prioriterade uppdrag 
och långsiktig utveckling av den finansiella samordningen. 
 
Botkyrka kommun lyfter fråga kring om och hur förbundet kan/har arbetat för att 
stödja samordning mot överskuldsättning. Önskemål finns om att förbundet tittar på 
hur man arbetat i samordningsförbundet MittSkåne kring denna fråga. Förbunds-
chefen berättar att förbundet nyligen haft en informationsinsats genom ett frukost-
seminarium på temat Samverkan mot överskuldsättning och har fört en dialog med 
finansierade insatsers projektledare kring temat. 
 
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lyfter frågan hur 
förbundet arbetar med ASF, arbetsintegrerande sociala företag?  
Förbundet har under ett drygt år finansierat en ASF-strateg, en resurs för parterna till 
stöd för förbättrad samverkan med de arbetsintegrerande sociala företagen. Flera 
företag, föreningar och enskilda sociala entreprenörer har hört av sig för att få stöd i 
att etablera sig i våra kommuner. ASF-strategens roll har mycket blivit att lotsa 
företagen rätt. Det finns också en utmaning i att skapa fler ASF då både deltagare och 
långsiktig finansiering har visat sig vara en utmaning. Vi är eniga om vikten av att de 
ASF som förbundet och medlemmarna samverkar med ska vara affärsmässiga.  
 
Huddinge kommun gör medskick att förbundet bör fortsätta med de lyckade 
satsningar man stödjer och finansierar, att hålla i och hålla ut i dessa tider där många 
verksamheter har stora omorganiseringar. Finansierade insatser uppfattas att ha bra 
resultat för att få ut folk i arbete trots målgruppens komplexa behov.  
 
Mötet diskuterade också de mål förbundet har i sin verksamhetsplan. Samtliga 
närvarande var överens om vikten att lyfta kvalitén i insatsernas metoder och inte 
fastna i siffror. 
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Förbundschefen berättar om indikatorerna, ett uppföljningssverktyg som tagits fram 
nationellt i ett försök att mäta samverkan och stegförflytningar för deltagare. 
Indikatorerna mäts hos både styrgrupper, styrelse, beredningsgrupp men också 
medarbetare och deltagare. En första mätning gjordes i oktober 2017 i lite mindre 
omfattning och en ny mätning görs i höst då en totalmätning på förbundets 
verksamhet och insatser görs. Resultatet från denna mätning kommer att presenteras 
under vintern och i förbundets årsredovisning. 
 
Flera medlemmar lyfter behovet av insatser för att stödja samverkan kring unga 
vuxna. Förbundet har under året finansierat flera insatser som vänder sig till 
målgruppen unga; START, Lyra och Möjliggörarna är några exempel. 
 
Möjliggörarna som utvecklade uppsökande metoder avslutades under året, fråga 
kommer upp varför det inte fått fortsatt finansiering. Projektet var från början  
ettårigt med finansiering från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhälls-
frågor. Delar har implementerats, bland annat i Salems ungdomsprojekt där man nu 
tagit till sig metoder och resultat och samverkar med annan uppsökande verksamhet 
i kommunen. 
 
Försäkringskassan informerar om att ESF har en utlysning för projekt kring unga med 
funktionsvariation- är förbundet intresserat? Det är viktigt att frågan kommer från 
parterna och förbundet kan finnas med som stöd. 
 
Landstinget frågar hur förbundet upplever att samverkan fungerar med landstings-
drivna verksamheter? Förbundet har bl.a. bra samverkan med rehabkoordinatorer 
inom primärvården och psykiatrin. Då hälso- och sjukvården omfattar en så stor 
organisation är det dock en utmaning att nå ut till alla verksamheter och få en bred 
representationen i olika beredningsorgan samt styr- och ledningsgrupper.  
 

 
4. Avslutande reflektion och medskick till nästa års medlemsdialog. 
Vad vill medlemmarna se mer av under dialogen 2019? 
Visa gärna på insatsernas verksamhet och vad som är framgångar, motgångar och 
utmaningar samt gör en analys kring detta. Beskriv förbättringsmöjligheter. 
 
En önskan att insatserna ligger nära den ordinarie verksamheten för att kunna 
underlätta vid implementeringar. Viktigt att förbundet inte blir en egen ö. 
 
Viktigt att analysera vad vill vi se mer av men också vad som inte fungerat och bör 
avvecklas. 
 
Till nästa år önskas också en jämställdhetsanalys utifrån resultatsiffrorna. 
 
Sammantaget tycker närvarande medlemmar att mötet erbjudit en bra dialog och att  
upplägget var bra och att mötet bör ske enligt samma princip nästa år. 


