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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Offentligt
sammanträde

Nej

Sammanträdesdag

3 juni 2020

Tid och plats

Klockan 08:35 –09:50 Huddinge kommunhus, A-salen

Beslutande

Ledamöter
Eva Carlsson-Paulsén(M)
Ordförande
Huddinge kommun
Ing-Marie Viklund (L),
Botkyrka kommun
Elisabeth Bovin-Exner (M),
2:e vice ordförande
Salems kommun
Karin Adolfsson (C)
Region Stockholm
Claes-Göran Nilsson
Arbetsförmedlingen
Nagam Alkass
Försäkringskassan

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera
Justeringens tid

Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

samtliga

Patrik Robbertte (S)

samtliga

-

samtliga

-

Arne Närström (S) Region Stockholm, Sara Holmgren (S) Huddinge kommun (deltog
digitalt via länk), Solveig Nilsson (M) Botkyrka kommun (deltog digitalt via länk).
Se nästa sida
Patrik Robbertte
Paragrafer 1 – 9
9 juni 2020

Underskrifter
Ida Melin
Sekreterare
Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande
Patrik Robbertte
Justerande

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

3 juni 2020

SIDA

HBS 2020/3

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
sammanträde den 7 november 2020.
Övriga närvarande
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet HBS
Ida Melin, Samordningsförbundet HBS
Elisa Larsson, praktikant på kansliet, Samordningsförbundet HBS §§ 4-9
Annika Olin, Region Stockholm Danderyds sjukhus §§ 1-5

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

3 juni 2020

SIDA

HBS 2020/3

BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens/regionens anslagstavla
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
har sammanträtt den

3 juni 2020

Protokollet har justerats den

9 juni 2020

Anslaget sattes upp den

10 juni 2020

Anslaget tas ner den

1 juli 2020

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Förbundschefen för
Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§1

Mötets öppnande
Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen
välkommen till vårterminens sista möte. Mötet inleds med en
presentationsrunda.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§2

Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Patrik Robertte (S) att jämte ordförande Eva
Carlsson-Paulsén (M) justera dagens protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§3

Godkännande av föredragningslistan
Informationsärende §§ 8a, 8b samt 8c utgår från dagordningen.
Styrelsen beslutar att i övrigt godkänna föredragningslistan till dagens
sammanträde.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§4

Dnr HBS 2020/21

Tertialredovisning januari-april 2020
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att godkänna tertialredovisning för Samordningsförbundet
Botkyrka, Huddinge och Salem.

Sammanfattning
Tertialredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och
resultat för årets fyra första månader. Rapporten innehåller också en
uppföljning av förbundets riskhanteringsplan samt en bilaga med en
sammanfattning av nuläge utifrån Covid-19.
Den samlade bedömningen är att förbundets följer fastställs verksamhetsplan
och i stort kommer att nå uppsatta mål för 2020. Förbundet har under året
finansierat insatser där såväl individinriktade projekt och insatser och
strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individinriktade insatserna
nått ut till knappt 300 deltagare vilket är färre än tidigare år. Främst pga att
förbundet finansierar färre antal insatser 2020 jämfört med 2019. Av de som
avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 26 % ett arbete eller
började studera (år 2018 var resultatet 31 %). Cirka 170 besökare har deltagit i
frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat. Antalet besökare är lägre
än motsvarande period förra året. Främst beroende på att ett seminarium
ställdes in pga Covid-19.
Det ekonomiska utfallet för årets första tertial 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 ca 0,7
miljoner kronor av innevarande överskott som vid årets början uppgick till ca
5,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tertialredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Karin Adolfsson (C) och Patrik Robbertte
(S), Elin Asplund, förbundschef och Ida Melin, utvecklingsledare.
Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§5

Information om projektförslag koordinerad rehabiliteringskedja
Annika Olin, Danderyds sjukhus Högspecialiserad smärtrehabilitering sammanfattar
projektansökan och ger en nulägesbild utifrån Covid-19.
Annika Olin föredrog erfarenheter och rekommendationer från tidigare, nu
avslutade projektet ”Smärtrehabilitering med språktolk” som drevs av Danderyds
sjukhus, högspecialiserad smärtrehabilitering.
I förarbetena till projektansökan har samarbete skett mellan
Samordningsförbundets kansli, Vårdcentralerna i Alby, Hallunda och Fittja,
Primärvådsrehabiliteringen i Hallunda, Botkyrka kommun, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Reumatikerförbundet,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Sydväst.
Annika Olin föredrog målgrupp för det tänkta projektet samt projektets budget och
de resurser som ansökan omfattar i form av en rehabkoordinator, socialsekreterare
och projektledare samt utbildningsinsatser och befintliga samverkansytor.
Projektet avser att utveckla samverkan kring målgruppen, öka kunskapen om
långvarig smärta samt stötta deltagare i koordinering och lotsning mellan befintliga
aktiviteter inom vården och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Stort fokus
ligger på att samordna redan befintliga insatser för målgruppen i syfte att fler
personer kan komma i arbete eller påbörja studier. Utgångspunkten är att ett lyckat
resultat ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet.
Vidare informerades om förväntade resultat i projektet:
• Metod implementeras i ordinarie verksamhet och sprids
• Modell för samverkan kring målgruppen tas fram vid projektets slut
• Projektet tar emot och testar modellen på minst 50 deltagare
• 60 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa vid avslut
• 90 % av deltagarna har en IRP/SIP
• 75% av samarbetsparterna upplever minskad administration kring målgruppen.
• 90 % av deltagarna upplever delaktighet i sin rehabiliteringsprocess.
• Andelen deltagare som går från hel- till deltidssjukskrivning ökar.
• 25 % av deltagarna i projektet är i högre grad självförsörjande ett år efter avslut

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

3 juni 2020

Sammanträdesdatum

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

SIDA

HBS 2020/3

Paragraf
§ 5 (forts.)

Föredragningen avslutades med en samlad nulägesbild där Annika Olin berättade
att samtliga parter har kontaktats under maj månad och ser fortfarande att
projektet är prioriterat. Projektstart möjlig till sommaren/hösten 2020. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har godkänt ny tidsplan avseende sin finansiering av
projektet.
Annika Olin konstaterar att acceptans och vana att hantera digitala hjälpmedel har
ökat, vilket gynnar den redan tänkta kommunikationen mellan samtliga aktörer och
deltagare. Eventuellt kommer inte fysiska möten kunna genomföras i samma
utsträckning som tidigare, då måste det finnas möjlighet till videosamtal med
deltagare och tolkar. Vid en kartläggning av patienters intresse för digital
smärtrehabilitering på Högspecialiserad smärtrehabilitering, visade det sig att
många patienter med tolkbehov redan hade stor vana av videosamtal då de under
många års tid haft kontakt med vänner och släktingar via videosamtal.
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M),
Ing-Marie Viklund (L), Patrik Robbertte (S), Solveig Nilsson (M) och
Elin Asplund, förbundschef.
Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 3 juni 2020
Huddinge och Salem

§6

Dnr HBS 2020/7

Ansökan för utveckling av rehabiliteringskedja för utlandsfödda med långvarig smärta och behov av samordnat stöd
Ärendet bordlades vid Samordningsförbundets styrelsemöte den 27 mars 2020.
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att medfinansiera projektet rehabiliteringskedja för
utlandsfödda med långvarig smärta och behov av samordnat stöd med 3 615 000
kronor under åren 2020 till 2026 med tillägg om att försenad projektstart pga
Covid-19 kan påverka datum för projektstart och projektslut.
2. Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning
Danderyds Sjukhus, högspecialiserad smärtrehabilitering ansöker om 3 615 000
kronor från Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem för ett nytt
samverkansprojekt under åren 2020-2023 med därpå följande utvärdering fram
till år 2026.
Projektets syfte är att utveckla en välfungerande samverkan mellan vårdenheter
och myndigheter samt patientföreningar som bidrar till sammanhållna kedjor och
samtidiga processer mellan medicinsk rehabilitering, sociala insatser och
arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet bygger på erfarenheter som finns
utifrån projektet “Rehabilitering med tolk”, där man identifierade behov av att
utveckla och stärka samverkan mellan olika aktörer före, under och efter
medicinsk smärt-rehabiliteringen i syfte att fler långtidssjukskrivna med långvarig
smärta och tolkbehov ska bli självförsörjande och få en förbättrad självupplevd
hälsa.
Region Stockholm medfinansierar projektet med totalt 2 093 360 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan om projektstöd
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M).
Därefter förklaras informationen avslutad.
Sammanträdesdatum
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Paragraf
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

3 juni 2020

§7

Anmälningsärenden
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:
a) Justerade sammanträdesprotokoll från 7 februari 2020 samt 27 mars
2020.
b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 6 mars 2020 samt 15
maj 2020.
c) Protokoll Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
styrelsesammanträde från 30 januari 2020 samt nyhetsbrev nr 1 2020.
d) Nationella Rådets protokoll från en 18 mars 2020
e) Anmälan av ny ersättare vid Lars Johanssons (L) sjukledighet.
f) Beslut från samtliga medlemmar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år
2018.
g) Kallelse medlemssamråd 2020.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

3 juni 2020

§8

Informationsärenden
a) Digitalt informationsseminarium i finansierade insatser 5 juni 2020 samt
inbjudan till webinar MIA Vidare 17 juni 2020
b) Länsgemensam konferens i februari 2021.

Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M),
och Elin Asplund, förbundschef samt Ida Melin, utvecklingsledare.
Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

3 juni 2020

HBS 2020/3

Sammanträdesdatum
3 juni 2020

Paragraf
§9

Övriga frågor
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) tackar Patrik Robbertte (S) som nu
avslutar sitt uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet.
I övrigt inga övriga frågor anmälda.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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