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Minnesanteckningar medlemssamråd 2019 med   
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem   
  
Tid: fredag 18 oktober kl. 13.00-14.30  
Plats: Folkes Konferens, 
 
Närvarande:   
Amer Baalbaki, utsedd ägarrepresentant från Arbetsförmedlingen  
Nagam Alkass, utsedd ägarrepresentant från Försäkringskassan  
Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun 
Maria Andersson, t.f. enhetschef Samverkan och stöd avd. för närsjukvård Region Stockholm  
Emilie Engbo, utredare avd. för närsjukvård Region Stockholm 
Marie-Louise Khan-Tamakloe, Förvaltningschef AVUX Botkyrka kommun 
 
Deltagare från Samordningsförbundet:   
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande  
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordförande  
Elin Asplund, förbundschef  
Ida Melin, utvecklingsledare  
 
  

Anteckningar 
Samordningsförbundet ordförande Eva Carlsson-Paulsén hälsar alla välkomna.  
 
Mötet inleds med en presentationsrunda och möjlighet att berätta sin bakgrund kopplat till 
samordningsförbund och förhoppningar på medlemsdialogen. Flera deltagare betonar att 
förbundet upplevs välfungerande med bra resultat och är intresserade av att bli 
uppdaterade kring nuläget. 
 
Presentation av Samordningsförbundets verksamhet och finansierade insatser samt 
resultat avseende mål och budget 2019. Därefter släpps ordet fritt för dialog och 
frågor. 

Förbundschef Elin Asplund sammanfattar Samordningsförbundets nuläge och uppdrag samt 
redovisar 2019 års arbete och aktuella måluppfyllelser, framgångsfaktorer och utmaningar. 
Elin redovisar även budgetförutsättningar för 2020 och den statliga fördelningsmodellen. 

 

Fråga och dialog kring förbundets mätverktyg och möjlighet att visa på stegförflyttningar, 
vad innebär att en deltagare har närmat sig arbetsmarknaden? För att få bäst svar på detta 
behöver vi se på varje enskild insats och dess målsättningar. För en del deltagare kan det 
handla om att avslutas för fortsatt stöd i ordinarie verksamhet medan andra individer har 
påbörjat en relevant utbildning eller brutit en långvarig isolering. 

 

Fråga och dialog kring förbundets målsättningar. Flera medlemmar framhåller det goda 
resultatet och vill utifrån detta göra medskick om att  se över om ambitionen kan öka för 
2020. Mötet är enigt om utmaningen i att sätta kvantitativa mål i förbundets verksamhet. 
Medskick är att se över måluppfyllelsen över tid och sikta högt även om vi inte alltid då når 
samtliga mål. Spänstiga mål är bra. Dialog kring förväntad lågkonjunktur. Hur sätter vi mål i 



                                                               

2 
 

förhållande till detta? Viktigt också att parterna använder förbunden och att förbundet inte 
glöms bort. Kan förbundet fylla ett mellanrum genom att finnas till för de grupper som 
ordinarie verksamhet inte mäktar med i en lågkonjunktur? Medskick att spänna bågen med 
höga målsättningar trots lågkonjunktur. Medskick att göra en analys till varför målen 
tidigare nåtts så bra. 

 

Dialog kring framgångsfaktorer och möjligheter till implementering i ordinarieverksamhet. 
Positivt att bygga strukturer nära ordinarieverksamhet för att lättare kunna adoptera 
strukturella framgångsfaktorer. Positivt att bevara styrgruppsstrukturer och stöd till fortsatt 
samordning för att undvika att lärdomar från insatser och projekt inte underhålls i 
ordinarieverksamhet. Det är vanligt att ordinarie verksamhet faller tillbaka i gamla 
arbetsvanor en tid efter insatsens slut. MIA-projektet är spännande att följa kopplat till 
implementering. 

 

Elin Asplund berättar om ett exempel på långsiktig implementering, IPS-metodstöd. Startade 
som ett helfinansierat projekt, blev delvis implementerat och idag finns förbundet kvar med 
ett finansierat metodstöd för att hålla metoden levande och för att kunna utvecklas i fler 
kommuner och verksamheter. 

 

Dialog kring förbundets roll som smörjmedel i samverkan. Viktigt med strukturinriktade 
insatser och att vara facilitator för samverkan. En bra roll för förbundet att ta och kan ses 
som grunden till att förbunden finns till. 

 

Medskick kring olika målgrupper. Viktig målgrupp är unga, hur kan förbundets roll i 
förbyggande arbete se ut framöver? Elin berättar om tidigare uppsökande verksamhet riktad 
mot unga hemmasittare men att fokus inte har varit mot förbyggande arbete i tidiga åldrar. 
Resurserna har helt enkelt inte funnits. 

Kan förbundet vara en aktör i att minska skillnaderna mellan män och kvinnor? 
Inkluderingsplanen ett verktyg. 

 

Avslutande runda och möjlighet till sista medskick inför arbetet 2020: 

Medskick att förbundet bör synas mer i Regionen och vården. Finns flera satsningar mot 
exempelvis unga och psykisk hälsa där förbundet kan ha en roll både lokalt, regionalt och 
nationellt. Under 2020 är förhoppningen att Regionen ska remittera fler deltagare till 
insatserna. 

Dialog kring Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. Viktigt att förbundschef och styrelse 
är uppdaterade på förändringarna för att se hur förändringarna påverkar 
samordningsförbundet och finansierad verksamhet. 

Viktigt att hela tiden se över insatsbatteriet och se över möjlighet att bredda målgrupperna. 
Ungdomar är alltid prioriterade men behov av samordning finns i alla åldersgrupper och allt 
för ofta glöms de som är mellan 30-55 år  bort. Viktig att prioritera de med låg 
utbildningsnivå och ohälsa. 

Övriga behovsgrupper som nämns är kriminella och personer med beroendeproblematik.  
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Förbundet bör arbeta mer med behovsanalys och omvärldsbevakning för att identifiera än 
fler målgrupper i behov av insatserna. Viktigt att inte plocka russin ur kakan utan arbeta 
med dem som verkligen behöver våra insatser. 

Förbundet är en fascinerande verksamhet som tyvärr får för lite fokus. Verksamheten är 
unik och behovet är stort. Detta måste vi bli bättre på att visa i fler sammanhang. Kan 
förbundets roll än mer vara att kvalitetssäkra samverkan. Gör gärna extra analyser kring 
goda resultat för att sprida det förbundet gör. 

 

Mötet framhåller att det är viktigt att ha fokus på förbundets uppdrag och att inte överta 
ordinarie verksamhetens uppdrag. Fortsätt visa goda resultat och det i sig lyfter förbundets 
betydelse. 

Medskick att också än mer visa hur samverkan mellan förbunden kan utvecklas, i första 
hand gällande strukturinriktat arbete regionalt. 

 
Eva Carlson-Paulsén tackar alla och avslutar mötet. 
 
 


