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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Ja  

   
Sammanträdesdag 27 november 2020  
   
Tid och plats Klockan 09.00 –10:10  Försäkringskassan, Kommunalvägen 1-5 Huddinge 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 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   
 Nagam Alkass   
 Försäkringskassan   
    

Närvarande via 
digital länk, ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun 
Arne Närström (S), Region Stockholm §§1-4 

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Ing-Marie Viklund 

   

Justeringens tid  Paragrafer 1 – 10 

 9 december 2020  

Underskrifter   

   

 Elin Asplund  

 Sekreterare 

 

 

 Eva Carlsson-Paulsén  

 Ordförande 

 

 

 Ing-Marie Viklund  

 Justerande  
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 
 

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
sammanträde den 27 november 2020. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundets kansli 

 
Övriga närvarande via digital länk 
Ida Melin, utvecklingsledare, Samordningsförbundets kansli 
Ibrahim Obsiye, Huddinge kommun §§ 1-4 
Sofia Ahlström, Samordningsförbundets kansli §§ 1-4 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

27 november 2020 

Protokollet har justerats den  9 december 2020 

Anslaget sattes upp den 21 december 2020 

Anslaget tas ner den 29 januari 2021 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschefen för  
Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 1  

    

    

 

 
 

Mötets öppnande 
Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen 
välkommen till årets sista möte.   
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 2  

    

    

 

 
Val av justerare 
Styrelsen beslutar att utse Ing-Marie Viklund att jämte ordförande Eva Carlsson-
Paulsén (M) justera dagens protokoll. 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020  § 3  

    

    

 

 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde. 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 4  

    

    

 

 
Muntlig information 
 
Föredragning av behovsanalys/förstudie kring unga Huddingebor 
Ibrahim Obsiye, Huddinge kommun presenterar förstudien som han projektlett under 
hösten,  Ung i Huddinge. Förstudien har genomförts utifrån metodiken tjänstedesign. 
Intervjuer har utförts med unga, och medarbetare samt en kartläggning över insatser 
i kommunen som riktar sig till unga. Fler insikter om ungas behov har gjorts utifrån 
studien bland annat gällande kommunikation och bemötande. Inom kort kommer 
rapporten i sin helhet. 
 
 
Sammanfattning av planerinsgdagen 23 oktober 20220  
Ida Melin sammanfattar underlag från de grupparbeten som var under styrelsens och 
beredningsgruppens planeringsdag 23 okt.  
 
Under dagen arbetades bl.a. fram förslag på hur förbundet kan möta utmaningar i 

samordningsuppdraget. Förslagen har sammanfattats i följande punkter:   
 Tydliggöra och se över samverkansprocesser 
 Tydliggöra statliga myndigheters uppdrag kopplat till samordningsförbundets 

stödjande funktion 
 Sprida information genom brukarorganisationer 
 Genom digital utveckling se på nya tekniska lösningar som främjar samverkan 
 Omvärldsbevakning 
 Lyfta förbundet som en gemensam samverkansyta för att driva samtidiga 

processer 
 Se över möjlighet till gemensamma metodstöd  
 Nya metoder för marknadsföring av förbundet 
 Workshops för behovsinventering, utvecklingsarbete för medarbetare, mer 

insatser till medarbetare 
 

 
 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth Bovin-
Exner (M), Ing-Marie Viklund (L), Karin Adolfsson (C), Nagam Alkass, Solveig 
Nilsson (M), Elin Asplund, förbundschef och Sofia Ahlström, tjänstedesigner. 
Därefter förklaras informationen avslutad. 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

    

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
27 november 2020 
  
 

Paragraf 
§ 5 

 

Dnr HBS 2020/31 

 

Verksamhetsplan och budget 2021 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2021. 
 
Styrelsen beslutar om fortsatt finansiering av verksamheterna MIA Vidare, Lyra, 
Unga på Väg i Salem (Upis), START, IPS-metodstöd, Tillväxt Kvinna, Koordinerad 
rehabkedja, tjänstedesigner och Insatskatalog. Styrelsen fastställer budgetramen för 
respektive insats senast februari 2021. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Verksamhetsplan 2021 
Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett 
bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och 
Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.  
 
För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar Samordningsförbundet på 
två övergripande målområden:  
-Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur 
-Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov. 
 
Som bilagor till verksamhetsplanen ingår förbundets antagna inkluderingsplan med 
beskrivna aktiviteter samt plan för intern kontroll och riskhantering åren 2019-2021. 
 
Budget 
Merparten av Samordningsförbundets kostnader avser finansiering av samordnade insatser 
riktade till individer med samordnade rehabiliteringsbehov, men också satsningar på mer 
strukturinriktade insatser. I budgeten ingår även post för utvärdering, kompetensinsatser 
riktade till medarbetare hos de samverkande myndigheterna samt förbundets 
administration och kanslifunktion.  

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2021 beräknas uppgå till 14 600 000 

kronor år 2021, dvs samma nivå på medelstilldelning som år 2020. Det formella beslutet 
avseende statens medelstilldelning till samordningsförbundet tas först när anslaget till 
Försäkringskassan för 2021 är klart, troligen i januari 2021. 

Utöver dessa intäkter kommer förbundet även att få medel från Europeiska Socialfonden 
för att driva MIA Vidare och eventuella extra bidrag för att bedriva förstudie.  
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
27 november 2020 
  
 

Paragraf 
§ 5 (forts) 

 

Dnr HBS 2020/31 

 

De uppskattade kostnaderna för finansiering av samverkansinsatser riktade till individer 
2021 uppgår till 16,5 miljoner kronor. Till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering 
avsätts 1,6 miljoner kronor. De administrativa kostnaderna beräknas till knappt 2,3 
miljoner kronor. Därtill budgeteras för tillkommande/utökade insatser med 3 miljoner 
kronor.   

Beslutsunderlag 
-Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet 2021 inklusive bilagor. 
 

Beslutet delges 
Respektive medlem/part: Försäkringskassan, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
Salems kommun, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. 

Revisorer för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Nagam Alkass, 
Solveig Nilsson (M), och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras 
informationen avslutad. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

27 november 2020 § 6  

    

Dnr HBS 2020/32 

 

Mötesordning för Samordningsförbundet 2021 
 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner mötesordning för Samordningsförbundet 2021 

 
Sammanfattning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Ing-Marie 
Viklund (L). Därefter förklaras informationen avslutad. 
 

 

2021 STYRELSE PRESIDIET BEREDNING

S-GRUPP 
JAN 

 
 22/1 kl 9-12 

FEB 5/2 kl. 8.30-11.00 

 

26/1 kl 9  

MARS 26/3 kl. 8.30-11.00  

 

16/3 Presidiemöte kl 9 

14/4 Revisionsmöte kl 

9 

12/3 kl 9-11.30 

APRIL    

MAJ  25/5 Presidiemöte kl 9 

12/5 medlemssamråd 
21/5 kl 9-12 

JUNI 9/6 (obs onsdag) 

 kl. 08.30-15.00 
Planeringsdag + 

styrelsemöte 

  

AUG    

SEPT 17/9 kl. 8.30-11.00  7/9 Presidiemöte kl 9 3/9  kl 9-12 

OKT 22/10 kl.8.30-12.00 
Planeringskonferens 

 

12/10 Presidiemöte kl 9 

(ev budgetsamråd med 

medlemmarna) 

22/10 kl. 8.30-

12.00 
Planeringskonferens 

NOV 26/11 kl. 8.30-11.00 16/11 Presidiemöte kl 9 12/11 kl 9-11.30 

 

DEC    
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 7  

    

    

HBS 2020/33 

 

Val av presidium 2021-2022  
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen väljer Eva Carlsson Paulsén till ordförande för styrelsen 2021-
2022. 
 
Styrelsen väljer Ing-Marie Viklund till 1:a vice ordförande för styrelsen 
2021-2022. 
 
Styrelsen väljer Elisabeth Bovin Exner till 2:e vice ordförande för 
styrelsen 2021-2022. 
 
Beslutet ersätter tidigare fattat beslut daterat 24 januari 2019 med 
diarienummer 2019/9. 
 

 

Sammanfattning 
Styrelsen ska i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser 17 §  bland sina ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
 
För Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem har 
presidieposterna som ordförande samt 1:a och 2:e vice ordförande, 
tidigare alternerat mellan de parter som företräds av förtroendevalda, 
dvs. kommunerna och Region Stockholm.  

 
 
  
 
 
 
 

 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth Bovin-
Exner (M), Ing-Marie Viklund (L). Därefter förklaras informationen avslutad. 
. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 8  

    

    

HBS 2020/35 

 

Nominering till styrelsen för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS)  

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att delegera till presidiet att översända nominering 
till styrelse och revisorsuppdrag i NNS. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) planerar hålla ordinarie 

årsmöte under mars/april 2021 då också styrelseledamöter och revisorer väljs. 

Valberedningen har sänt anmaningar till samtliga samordningsförbund som är 

medlemmar i NNS att det är dags att nominera kandidater till styrelse och 

revisorsuppdrag. 

 

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021. 

 

Styrelseledamöter i samordningsförbund som är medlemmar i NNS kan nomineras 

till styrelsen. Samordningsförbundet i Stockholms län har tidigare år gemensamt 

nominerat en kandidat från något av samordningsförbunden i länet. Ann-Marie 

Larsson, ledamot i Samordningsförbundet i Södertälje har tidigare nominerats för 

uppdrag i NNS styrelse där hon haft uppdraget som vice ordförande sedan april 

2015. Dessförinnan representerade ordförande för Samordningsförbundet Östra 

Södertörn länets samordningsförbund i NNS styrelse. 

 

 

 

Beslutet delges 
Valberedningen inom NNS  

 
 

 
 
 
 
 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Karin Adolfsson (C), 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM  SIDA 

27 november 2020 HBS 2020/5 13 (15) 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

27 november 2020 § 9  

    

    

HBS 2020/34 

 
 

Ansökan om medel från ESF avseende förstudie 

Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner informationen och ger kansliet i uppdrag att samordna arbetet 
kring förstudie ”Startplats Ung”, under förutsättning att sökta medel  
från ESF beviljas. 

 
Ärendet 
Svenska ESF-rådet har under hösten utlyst totalt 20 miljoner kronor till förstudier som 
ska bedrivas i Stockholms län. Syftet med utlysningen är att finansiera förstudier som 
kan utgöra underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–
2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-
stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en 
slutrapport har inkommit och blivit godkänd. Projekt kan starta tidigast den 1 januari 
och senast den 31 mars 2021. Projekt kan pågå som längst 9 månader. Svenska ESF-
rådet kan fatta särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt. 
 
I samarbete med Huddinge kommun har Samordningsförbundets kansli författat och 
lämnat in en ansökan avseende målgruppen arbetslösa unga vuxna kvinnor och män i 
åldern 16-24 år som riskerar att/redan hamnat i utanförskap. Genom metoden 
tjänstedesign/Design Thinking är målet att få en fördjupad bild av målgruppen och 
analys av målgruppens behov kopplat till hur unga kan komma i kontakt med 
myndigheterna samt vilket stöd som kan behövas för att arbeta/ studera. Stor vikt 
kommer att läggas på att undersöka hur målgruppens tillit till stödinsatser kan öka och 
vilken typ av åtgärder som ytterligare behövs för att fler unga får bättre 
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Förstudien förväntas kunna 
utgöra grunden för ansökan om ett genomförandeprojekt med stöd av ESF. 
 
Beslut från ESF väntas den 2 december 2020. Förutsatt att medel beviljas kan projektet 
påbörjas i februari och beräknas avslutas i juni 2021. 
 

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

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Justerat sammanträdesprotokoll från 2 okt 2020 
 

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 13 nov 2020.  
 

c) Minnesanteckningar från medlemssamråd14 okt 2020 
 

d) Minnesanteckningar från länsgemensamt presidiemöte 26 okt 2020 
 

e) Delegationsärenden 
 

f) Revisionsplan 2020 
 

g) Protokoll NNS styrelsesammanträde 19 augusti 2020. 
 

h) Nationella Rådets protokoll 16 september 2020 
 

i) Deltagande i konferenser och utbildningar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

27 november 2020 § 10  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

27 november 2020 § 11  

 

 
 

Övriga frågor 
 
Elin Asplund informerar styrelsen om fråga som väckts i flera samordningsförbund 
angående uppföljningssystemet SUS. Elin Asplund har deltagit i dialogmöte med 
företrädare från ett antal förbund i landet som alla vill uppmärksamma stora brister 
i användarstöd och utformning av uppföljningssystemet SUS. Arbetsgruppen 
arbetar nu med att ta fram en skrivelse till Nationella Rådet och politiskt ansvarig 
minister för att uppmärksamma att bristerna kan påverka förbundens möjlighet att 
avlämna kvalitetssäkrade årsredovisningar. 


