SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Offentligt
sammanträde

Nej

Sammanträdesdag

2 oktober

Tid och plats

Klockan 08:30 –10:20 Försäkringskassan, Kommunalvägen 1-5 Huddinge

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

Tjänstgörande
ersättare

samtliga

Solveig Nilsson (M)

samtliga

Arne Närström (S)

(via digital länk)

Sara Holmgren (S), Huddinge kommun och Mathias Holmlund, Försäkringskassan
(via digital länk).

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Nagam Alkass

Justeringens tid

Frånvarande
följande paragrafer

Paragrafer 1 – 10
16 oktober 2020

Underskrifter
Ida Melin
Sekreterare
Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande
Nagam Alkass
Justerande

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

2 oktober 2020

SIDA

HBS 2020/4

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
sammanträde den 2 oktober 2020.
Övriga närvarande
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet HBS
Ida Melin, utvecklingsledare, Samordningsförbundet HBS
Sofia Ahlström, tjänstedesigner, Samordningsförbundet HBS (§§1-4)

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

2 oktober 2020

SIDA

HBS 2020/4

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

2 oktober 2020

Protokollet har justerats den

16 oktober 2020

Anslaget sattes upp den

21 oktober 2020

Anslaget tas ner den

11 november 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

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§1

Mötets öppnande
Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen
välkommen till mötet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§2

Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Nagam Alkass att jämte ordförande Eva CarlssonPaulsén (M) justera dagens protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§3

Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§4

Informationsärende: Tjänstedesign
Sammanfattning
Sofia Ahlström ger muntlig information om tjänstedesign och sitt uppdrag som
utvecklingsledare i förundets kansli med fokus på att utveckla tjänstedesign i
förbundet och finansierade insatser.
Tjänstedesign är en form av kvalitativ forskning. Det är ett sätt att ta reda på
hur människor upplever tjänster och vad deras underliggande behov och
beteende kring tjänsten är. För att genomföra kvalitativ forskning behövs det ett
visst förhållningssätt, det behövs metoder och verktyg. Det är även viktigt att
följa, samt lita på, den iterativa processen som är en grund för tjänstedesign.
Tjänstedesign hjälper oss att hitta rotorskaken till utmaningar och ta fram
insikter, strategier och lösningar från medborgarens perspektiv.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth BovinExner (M), Claes-Göran Nilsson, Nagam Alkass, Mathias Holmlund, Sara
Holmgren (S), Solveig Nilsson (M), Arne Närström (S) och Elin Asplund,
förbundschef . Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§5

Dnr HBS 2020/26

Delårsredovisning januari-augusti 2020
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning för Samordningsförbundet
Botkyrka, Huddinge och Salem.

Sammanfattning

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet
och resultat för årets fyra första månader. Rapporten innehåller också en uppföljning
av förbundets riskhanteringsplan. Den samlade bedömningen är att förbundet följer
fastställs verksamhetsplan och i stort kommer att nå uppsatta mål för 2020, med
undantag för målet om att inte generera ekonomiskt överskott.
Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till knappt 368 deltagare, vilket är
färre än tidigare år. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick
33 procent ett arbete eller började studera (år 2019 var resultatet 31 %). Cirka 300
besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat. Antalet
besökare är något lägre än motsvarande period förra året. Främst beroende på att ett
seminarium ställdes in pga. Covid-19.
Förbundet finansierar under 2020 fem individinriktade insatser. Det ESF-finansierade
MIA-projektet har beviljats ytterligare två års projektmedel och gick i maj över till MIA
Vidare. I juni 2020 startade det individinriktat projektet ”Koordinerad rehab kedja”,
projektet beräknas kunna ta emot deltagare senare i höst. I juni påbörjades även
arbetet med tjänstedesign samt kartläggningsstudie ”Ung i Huddinge” som redovisas
som strukturinriktade insatser.
Det ekonomiska utfallet perioden är betydligt lägre än budgeterat. Detta beror främst
på att flera av de insatser som förbundet finansierar rekvirerar medel i efterskott. Nya
insatser har ej kommit igång i den omfattning som planerades, vilket gör att prognosen
för årets resultat är att förbundet kommer att generera överskott om ca 900 tkr
förutsatt att inga nya beslut om finansiering av rehabiliteringsverksamhet fattas.

Beslutsunderlag
Delårsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Elisabeth Bovin-Exner (M), Claes-Göran Nilsson,
Nagam Alkass, Mathias Holmlund, Arne Närström (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

2 oktober 2020

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Sammanträdesdatum
2 oktober 2020
Huddinge och Salem

SIDA

HBS 2020/4

Paragraf
§6

Dnr HBS 2020/27

Avsätta medel för utökning av befintlig verksamhet
Styrelsens beslut:
-Styrelsen beslutar att avsätta upp till 500 000 kronor för en utökning av befintlig
verksamhet under 2020.
-Styrelsen delegerar till ordförande att besluta hur medlen ska fördelas mellan
pågående verksamhet.

Sammanfattning
Styrelsen har i budget för 2020 avsatt 3 700 000 kronor för nya insatser år 2020.
Denna budgetpost kommer inte att utnyttjas och förbundet förväntas göra ett
stort överskott detta år. Kansliet för dialog med pågående insatser för att
undersöka behovet av utökad verksamhet under hösten 2020.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth Bovin-Exner (M),
Mathias Holmlund, Sara Holmgren (S), Elin Asplund, förbundschef. Därefter
förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§7

Dnr HBS 2020/28

Ansökan om medel för kartläggning av verktyg för att mäta
stegförflyttning i syfte att deltagare i finansierade insatser
närmar sig arbetsmarknaden
Styrelsens beslut
- Styrelsen beslutar att finansiera kartläggningsstudie med upp till 100 000
kronor.
- Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning
För deltagare i finansierade insatser är målsättningen ofta uttryckt i
stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. De insatser som förbundet
finansierar kan således leda till att deltagare direkt efter insats blir
självförsörjande genom arbete/studier eller att de får ett stöd som gör det möjligt
att ta del av ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser för att därigenom, i ett
senare skede, bli självförsörjande genom arbete eller studier.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) , Mathias Holmlund och Elin
Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 2 oktober 2020
Huddinge och Salem

§8

HBS 2020/29

Representant vid årsmöte för Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS)
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att utse Eva Carlsson-Paulsén att representera
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte den
29 oktober 2020.
Sammanfattning
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte
skulle ha skett den 24 mars 2019 i Halmstad i samband med den
nationella Finsam-konferensen. Årsmötet ställdes dock in pga
mötesrestriktioner i samband med Covid-19. NNS genomför nu
årsmötet digitalt i samband med sitt ordinarie medlemsmöte den
29 oktober 2020.
NNS ska vid sitt årsmöte välja ny styrelse. Styrelseledamöter i
samordningsförbund som är medlemmar i NNS kan nomineras till
styrelsen. Samordningsförbundet HBS har tidigare nominerat
Ann-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje för
uppdrag i NNS styrelse där hos sitter på två-årigt mandat fram till
årsmötet 2021.
Beslutsunderlag
Kallelse till NNS årsmöte
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter förklaras
informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum
2 oktober 2020

Paragraf
§9

Anmälningsärenden
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:
a)

Sammanträdesprotokoll från den 3 juni 2020

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 11 september 2020
c) NNS styrelseprotokoll 29 maj 2020
d) Nationella Rådets protokoll 27 maj 2020
e) Deltagande i externa möten och konferenser
 NNS workshop Politisk och finansiell samordning 2 oktober kl 10-12
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén, Elisabeth Bovin-Exner
 Presidieträff för samordningsförbunden i Stockholms län 26 oktober
kl 16-18.
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén
 NNS medlemsmöte 29 oktober kl 11-15 (i direkt anslutning till årsmötet)
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén
 Förbundets egna webinarier som sänds via Zoom:
- Boendestöd och Personligt ombud (Huddinge kommun) 17 september kl 8.15-9.30
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén
- Webinar: IPS –stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa (Botkyrka och Huddinge
kommun) 22 september kl 8.15-9.30
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén
- Webinar: Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet
(samarbete med tre andra samordningsförbund) 8 oktober kl 8.30-9.30
- Webinar: Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården (Stuvsta och Huddinge
vårdcentraler) 20 oktober kl 8.30-9.30
- Webinar: Information från två insatser som möter unga med psykisk ohälsa (Lyra och START) 12
november kl 8.30-9.30

f) Preliminär statlig medelstilldelning till samordningsförbunden för 2021
utsänd av Försäkringskassan
g) Integritetspolicy
h) Delegationsbeslut

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

2 oktober 2020

HBS 2020/4

Sammanträdesdatum
2 oktober 2020

Paragraf
§ 10

Informationsärenden
a) Kommittédirektiv ”Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering” Dir. 2020:31 samt Regeringen
uppdrag åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen.
Mathias Holmlund informerar om uppdraget
Bakgrund:
Nybeviljande av Sjuk- och Aktivitetsersättning (SA) har minskat kraftigt sedan 2015.
Det finns en stor diskrepans mellan villkoren för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning och
möjligheterna att försörja sig genom arbete (RiR 2018:9)
Individer riskerar att bli fast i långa sjukskrivningar trots att de sannolikt inte återfår
arbetsförmåga.
Försäkringskassan har föreslagit ändrade villkor för rätten till sjukersättning
(S2017/06851/SF).
Syftet med utredningen:
- Skapa trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
- Se över om det kan bli en förutsebar tillämpning över tid för den enskilde
- Mer ändamålsenliga förmåner som tar tillvara arbetsförmågan.

b) ESF-rådet öppnar utlysning med möjlighet att söka stöd för att genomföra
förstudier inför den kommande programperioden 2021-2027.
Elin Asplund informerar om utlysningen och det arbete som pågår med att i dialog med förbundets
medlemmar göra en ansökan med fokus på utvecklingsarbete kopplat till unga vuxna.

c) Initiativ till ett nationellt innovations- och kunskapscenter för välfärd i
samverkan.
Ida Melin redogör för initiativ från ett antal förbund i landet att med inspiration från
Danska Vaeksthusets forskningscenter undersöka möjligheten att gå samman och bilda
ett liknande kunskapscenter i Sverige. I samarbetet ingår utöver samordningsförbund
även flera lärosäten och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). ESF har
också uppmuntrat initiativtagarna till att ansöka om projektmedel för detta arbete.

d) Deltagande i Kampanj Psykisk Ohälsa

Samordningsförbundet HBS har gemensamt med fem andra förbund i länet deltagit i en artikel i
kampanjbilagan ”Psykisk Hälsa” för att lyfta fram samordningsförbund som en viktig aktör för att
möta behov hos personer med psykisk ohälsa.

e) Nationellt projekt för att upptäcka våld

Elin Asplund redogör för Regeringsuppdrag där NNS tillsammans med flera samordningsförbund
bedriver pilotprojekt för att förbättra upptäckten av våld i nära relationer. hedersrelaterat våld och
förtryck och sexuellt våld. I arbetet ingår även att genom samordningsförbunden förmedla insatser
mot våld. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

f) Styrelsens medskick inför planeringsdag 23 oktober 2020
g) Indikatorenkät 2020

Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Claes-Göran
Nilsson, Nagam Alkass, Mathias Holmlund, Arne Närström (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

2 oktober 2020

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 oktober 2020

SIDA

HBS 2020/4

Paragraf
§ 11

Övriga frågor
Claes-Göran Nilsson sammanfattar nuläget på Arbetsförmedlingen med
anledning av Covid-19 och det omställningsarbete som myndigheten genomför.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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