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Minnesanteckningar medlemssamråd 2020  
med Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem   
  
Tid: onsdag 14 oktober kl. 10.00-12.00  
 
Närvarande företrädare från Samordningsförbundets medlemmar:   
Amer Baalbaki, utsedd ägarrepresentant från Arbetsförmedlingen  
Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande Salems kommun  
Maria Andersson, Enhetschef Samverkan och stöd avd. för närsjukvård, Region Stockholm  
Mathias Holmlund, Regional samverkanansvarig Försäkringskassan 
Marie-Louise Khan-Tamakloe, Arbetsmarknadsdirektör Botkyrka kommun 

Övriga: 
Eva Paulsén-Carlsson, Ordförande Samordningsförbundets styrelse 
Elisabet Bovin-Exner, 2a vice ordförande Samordningsförbundets styrelse 
Elin Asplund, Förbunschef Samordningsförbundet HBS 
Ida Melin, Utvecklinsledare Samordningsförbundet HBS 
 
Frånvarande: 
Ann Sjöström, utsedd ägarrepresentant från Försäkringskassan  
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun  
Leif Eriksson, kommundirektör Botkyrka kommun   
Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun  
Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun  
Mats Bergström, kommundirektör Salems kommun   
Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm  

 

Minnesanteckningar 
 

1. Presentation av Samordningsförbundets verksamhet och finansierade insatser 
samt resultat avseende mål och budget 2020.  

Eva Paulsén-Carlsson hälsar all välkomna. Presentationsrunda. 
Elin Asplund och Ida Melin sammanfattar delar av 2019-års resultat och den verksamhet 
som hittills pågått under 2020 samt utmaningsområden för 2021. 
 

2. Budgetförutsättningar för kommande år. 

Elin Asplund går igenom budgetförutsättningarna för 2021.  

Regionen har tidigare flaggat för förändringar i medelstilldelningen utifrån övergripande 
sparkrav. Maria Andersson meddelar att denna budgetöversyn ännu inte är klar men bör 
vara det inom kort. Hon meddelar även att prognosen för medelstilldelning till 
samordningsförbunden 2021 ser bättre ut än tidigare meddelat. Det finns idag inte några 
specifika sparkrav som pekar ut den finansiella samordningen som en tydlig del att spara 
in budget för. Regionen hoppas kunna ge besked väldigt snart. Senast 27 november 
behöver alla medlemmar ha meddelat sin budgettilldelning. 
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Dialog kring hur den statliga tilldelningen sett ut under åren. Mötet framhåller att 
samordningsförbundet är en viktig samverkansarena med redan relativt liten budget, 
neddragningar bör undvikas och kunskapen och informationen bör sprida om allt det goda 
arbete som görs. 

3. Medlemmarnas medskick till kommande verksamhetsplanering 
Den 23 oktober samlas styrelsen tillsammans med beredningsgruppen för en gemensam 
planeringsdag i syfte att se över verksamhetsplanen för 2021. Har medlemmarna några 
medskick inför planeringsdagen och har medlemmarna några övriga medskick till det 
fortsatta arbetet i förbundet? 
 
Försäkringskassan- I överlag ett bra arbete förbundet gjort under året. Viss oro för det 
ökade egna kapitalet, det är viktigt att följa noga under 2021. Försäkringskassan ser en ökad 
ohälsa och ökad långtidssjukskrivningar, framförallt bland kvinnor. Unga med 
aktivitetsersättning är fortsatt prioriterade inom finsam. Viktigt också att hålla en öppen 
dialog kring hur pandemin påverkar behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering framöver. 
Vill gärna se att förbundet kopplas till ordinarie samverkansstrukturer för att därigenom 
stödja samverkan mellan mynidgheter. 
 
Arbetsförmedlingen- Vill ge eloger till styrelsen som trots pandemi och myndigheters 
omorganiseringar gjort ett bra jobb. Ser ett stort behov av förberedande insatser och stöd 
för långtidsarbetslösa och då framförallt kvinnor, detta då positiva effekter ur den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen främst når män. AF framhåller att 
samordningsförbundet bör följa vilka som får ta del förbundets insatser och vilka effekter 
det ger. Unga är också en fortsatt viktig behovsgrupp, särskilt de långtidsarbetslösa.  
 
Arbetsförmedlingens reformering fortsätter fram till 2022, stor del i reformeringen är att 
lägga ut insatser till upphandlade aktörer. Samtidigt som detta arbetet pågår ökar 
arbetslöshet, varsel och färre jobbtillfällen. Fokus har varit att snabbt möta de som blir 
arbetslösa för en snabb återgång och att stötta arbetsgivare samt att fortsätta utvecklings av 
digitaliserade tjänster. Arbetsförmedlingen ska finnas kvar i den finansiella samordningen 
och vara en del av det lokala arbetet, men det är troligt att det kommer ske i nya former. 
 
Region Stockholm- vill ge beröm till de insatser som förbundet finansierar och betona att 
det är viktiga verksamheter. Viktigt att hantera överskottet, gärna med prioritering på 
individinriktade insatser. Viktigt också att hitta hälso- och sjukvårdens ingångar och roll i 
förhållande till finansierade insatser och samverkansforum. Framöver är primärvårdens roll 
i finsam extra intressant när de inom kort kommer få ett förstärkt uppdrag kopplat till första 
linjens psykiatri. 
Det är också viktigt att se över möjlighet att finansiera myndighetsgemensamma team där 
vårdens aktörer kan remittera in deltagare till ett forum med sammanhållet utbud av 
tjänster och där en myndighetsgemensam genomlysning av ärenden är möjlig . 
 
Salem- Inget särskilt att tillägga. Ni har bra och viktiga verksamheter, förhoppning att de 
fortsätter. 
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Botkyrka- Instämmer i tidigare talare. Förbundet river ned murar mellan myndigheter. 
Viktigt att ha fokus på grupper som man inte når på andra sätt och på unga vuxna, det finns 
en oro kring den växande arbetslösheten bland unga. Utrikesfödda kvinnor är också en 
uppmärksammad behovsgrupp samt grupper inom socialpsykiatrin som kan komma i arbete 
med rätt stöd. 
 
4. Avslutande och samlad diskussion 
Dialog kring förbundets arbete med att koppla samman finansierad verksamhet med 
ordinarie verksamhet och möjlighet att arbeta i parallella processer. Fortsatt ökning av 
stödjande arbete med strukturinriktade insatser kan komma i framtiden. Förbundet har god 
erfarenhet av det sedan tidigare då vi bland annat deltagit i utvecklingsarbetet som skett 
utifrån PRIO, SIP och IPS. 
 
Eva Carlson-Paulsén frågar medlemmarna om vi under nästa år kan ses i samband med 
årsredovisningen i mars. Medskick att se över den möjligheten och sedan återkomma med 
förfrågan om detta över mail. 
 
Mötet avslutas. 
 
 


