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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Ja  

   
Sammanträdesdag 26 MARS 2021  
   
Tid och plats Klockan 09.00 –10.15             Huddinge Kommunhus, A-Salen 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Eva Carlsson-Paulsén(M)   
 Ordförande   
 Huddinge kommun   

 Ing-Marie Viklund (L),   
 Botkyrka kommun   

 
 
Elisabeth Bovin Exner (M)   

 Salems kommun deltar via digital länk  

 Karin Adolfsson (C) samtliga  
 Region Stockholm   

 Nagam Alkass   
 Försäkringskassan samtliga Mathias Holmlund 
    
 Claes-Göran Nilsson samtliga  
 Arbetsförmedlingen   
    

Närvarande via digital 
länk, ej tjänstgörande 
ersättare Sara Holmgren (S) Huddinge kommun 

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
 

Utses att justera Ing-Marie Viklund 

   

Justeringens tid  Paragrafer 1 – 12 

 26 mars 2021 digitalt via Nexus digital signering  

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 26 mars 2021. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundets kansli 
Sophie Berglöf, vik. utvecklingsledare, Samordningsförbundets kansli 
 
Övriga närvarande via digital länk 
Ann-Marie Larsson, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) §4 
Kristoffer Zetterberg, MIA Vidare §§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 

26 mars 2021 

Protokollet har justerats digitalt den 26 mars 2021 

Anslaget sattes upp den 29 mars 2021 

Anslaget tas ner den 19 april 2021 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschefen för  
Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

  

Underskrift 
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Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021 § 1  

    

    

 

 
 

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

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021 § 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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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021  § 3  

    

    

 

 
 

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

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021 § 4  

    

 

 
Muntlig information 
 
 
Projektet MIA Vidares arbete med horisontella principer och 
erfarenheter från MIA-projektet 
Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA Vidare informerar om arbetet med att 
stärka inkluderingsperspektiv och arbeta strukturerat för att motverka 
diskriminering. 
Arbetet tar sin utgångspunkt i jämställdhetspolitikens övergripande mål, 
som antogs 2006. I MIA Vidare arbetar man aktivt med Horisontella 
Principer (HP), vilket är ESF-språk och handlar om principer som ska 
genomsyra deras projekt, vilka är: jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering. Ett sätt att ta sig an frågorna har varit att erbjuda samtliga 
medarbetare HP-fika för att samtala om frågor som rör just jämställdhet och 
jämlikhet.  
Det är ett forum där vi kan hålla de här frågorna vid liv, en typ av kollegial 
handledning. 
 

 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)  
Ann-Marie Larsson, vice ordförande informerar om NNS uppdrag 
verksamhet. 
NNS  bildades 2009 och ombildades 2012 till en förening. Huvudsyfte är att 
vara en mötesplats för de 71 samordningsförbunden som är medlemmar. 
Uppdraget består i att utveckla dialogen med Samordningsförbunden,  
vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och 
nationellt, med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas 
verksamhet samt utgöra en nationell politisk arena för att påverka 
medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå 
 
 
 
 
 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M); Ing-Marie Viklund (L) och Mathias 
Holmlund. Därefter avslutas överläggningen. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
26 mars 2021 
  
 

Paragraf 
§ 5 

 

Dnr HBS 2021/17 

Årsredovisning 2020 

Beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet 

Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar. 
 

2. Styrelsen beslutar att överlämnar årsredovisningen till sina medlemmar. 
 

Sammanfattning 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och 
resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade 
bedömningen är att det finns avvikelser i måluppfyllelsen. 
 
Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av genomförda 
aktiviteter 2020 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en 
översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.  
 
Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individinriktade projekt och 
insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har förbundet finansierat sex 
individinriktade insatserna som nått ut till ca 470 individer och av de som avslutade en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 30 procent ett arbete eller började studera. 
Cirka 650 besökare har deltagit i de kunskapsseminarier som Samordningsförbundet 
arrangerat och som i de flesta fall varit digitala under 2020.  
 
Det ekonomiska resultatet 2020 blev ett överskott på ca 3,3 miljoner kronor som 
föreslås  läggas till förbundets samlade överskott.  Vid 2020 års utgång hade förbundet 
därmed kvar ett överskott om ca 8,9 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning inklusive tre bilagor 

 

Beslutet delges 
Samordningsförbundets medlemmar och revisorer 
 

 
 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Mathias Holmlund och Elin 
Asplund, förbundschef. Därefter avslutas överläggningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

26 mars 2021 § 6  

    

Dnr HBS 2021/22 

 

Uppföljning av risker och avvikelser 
 

Beslut 
Styrelsen noterar rapporten till protokollet. 
 

Sammanfattning 
Följder av Covid-19 har lett till minskat antal remitteringar till finansierade 
individinriktade insatser och försvårat uppstart av nya insatser. Även 
förändringar i remitteringsvägar från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen kan komma att påverka hur stort antal deltagare 
finansierade insatser kommer att nå ut till. 
 
I MIA har viss personalvakans funnits under projektperioden, vilket påverkar 
det ekonomiska resultatet, men även riskerar att påverka projektets mål 
avseende inflöde av deltagare.  
 
Kansliet är litet och under perioden har förbundschef och administratör varit 
frånvarande pga vård av barn/sjukdom under våren. Bedömning görs ändå att 
arbetet har kunnat fortgå enligt planering. Förbundschefen har bl.a. avstått 
från externa uppdrag så som arbete åt NNS under mars och april samt vissa 
externa aktiviteter. Inga övriga avvikelser från befintliga rutiner och 
styrdokument har uppmärksammats under perioden. 
 
Beslutsunderlag  

 Uppföljning av riskanalys och avvikelsehantering 
 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter avslutas överläggningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021 § 7  

    

Dnr HBS 2021/15    

 

 Ansökan om medel för pilotprojekt  

Beslut 
1. Styrelsen beslutar att bevilja 603 tkr för pilotprojekt med inriktning 

unga vuxna. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschefen att upprätta 

nödvändiga avtal för tjänsten.  

Sammanfattning 
Huddinge kommun ansöker om medel för att testa en verksamhet till 
stöd till unga vuxna, med svårigheter att etablera sig i samhällslivet och 
där tecken på, eller självupplevd ohälsa är en del av livssituationen. 
Målet är att fler unga vuxna snabbare ska slutföra studier och/eller 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 

Projektet avser utforska och pröva arbetssätt till stöd för en breddad 

målgrupp unga utifrån de arbetsmetoder, erfarenheter och 

samverkansformer som Lyra-projektet utvecklat. Pilotprojektet förväntas ge 

oss mer kunskap kring målgruppens behov och vilka typer av lotsande och 

samordnade strukturer som behövs kring unga som varken arbetar eller 

studerar. 

 

Kostnaden för pilotprojektet beräknas till 408 tkr år 2021 och 195 tkr 2022, 

totalt 603 tkr. 
 
 

  
Beslutsunderlag  

 Ansökan 
 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Elin Asplund, förbundschef. 
Därefter avslutas överläggningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

26 mars 2021 § 8  

 

Dnr HBS 2021/16 

 

Extern utvärdering av köpta arbetsträningsplatser i MIA 
Vidare 

 
Beslut  
1. Styrelsen beslutar att avsätta upp till 150 tkr till extern utvärdering av köpta 

arbetsträningsplatser i MIA-projektet/MIA Vidare. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschefen att genomföra en 

direktupphandling och upprätta nödvändiga avtal med vald utförare.  

 

Sammanfattning av ärendet  
ESF-finansierade MIA Vidare som är en fortsättning av MIA-projektet (2017-

2020)  

vänder sig till personer i arbetsför ålder och som är i behov av förstärkt 

samordning och stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Resultatmålet 

för det regionala projektet är att sammanlagt 25 % av deltagarna, vid avslut i 

insatsen ska arbeta och/eller studera samt att ytterligare 30 % ska ha tagit steg 

närmare arbete/studier och vid avslut deltar i en ordinarie 

arbetsmarknadsinriktad insats via Arbetsförmedling eller kommun.    

 

En viktig del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för deltagare i MIA 

Vidare är att erbjudas möjlighet till arbetsträning. Arbetsträningen kan ske 

antingen hos upphandlade arbetsintegrerande sociala företag eller hos 

arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden. Den del av projektet som gäller 

arbetsträning hos upphandlade aktörer vill nu projektet utvärdera i syfte att ge 

en samlad bild av hur arbetsträningen bidrar till projektets mål om att fler 

personer i målgruppen börjar arbeta/studera. Utvärderingen väntas ligga till 

grund för beslut avseende implementering av den sökta tjänsten. 

 
  
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 
 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elin Asplund, förbundschef och 
Sophie Berglöf utvecklingsledare. Därefter avslutas överläggningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

26 mars 2021 § 9  

 

Dnr HBS 2021/17 

 
 

Ombud vid årsmöte för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) 
 

Beslut  
Styrelsen beslutar att utse Eva Carlsson Paulsén att representera 
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte den 
23 april 2021. 
  
Sammanfattning 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har kallat till 

årsmöte som hålls digitalt den 23 april 2021.   

 

NNS ska vid sitt årsmöte välja ny styrelse. Styrelseledamöter i 

samordningsförbund som är medlemmar i NNS kan nomineras till 

styrelsen. Samordningsförbundet HBS har nominerat Ann-Marie 

Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje för uppdrag i NNS 

styrelse där hon för närvarande har uppdraget som vice ordförande.  

 

Bilagor: 

Kallelse till NNS årsmöte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Elin Asplund, 
förbundschef. Därefter avslutas överläggningen. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

26 mars 2021 § 10  

    

    

 

Anmälningsärenden 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar: 
 

a) Justerat sammanträdesprotokoll från 5 februari 2021 
 

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 12 mars 2021 
 

c) Nationella Rådets styrelseprotokoll från 20 januari 2021 
 

d) NNS styrelseprotokoll från 14 januari 2021 
 

e) Deltagande i konferenser och utbildningar 2021 
 

Länsgemensam konferens om finansiell samordning 19 maj kl9-12 
Anmälda deltagare från styrelsen: 
 
NNS årsmöte 23 april  
Anmälda deltagare från styrelsen: Eva Carlsson-Paulsén 
 
Webinar MIA Vidare 10 mars kl 8.30-9.45 
Anmälda deltagare från styrelsen: 
Elisabeth Bovin Exner, Eva Carlsson-Paulsén. 
 
Webinar Arbetsförmedlingen 14 april kl 8.30-9.45 
Anmälda deltagare från styrelsen: Elisabeth Bovin Exner, Eva Carlsson-
Paulsén, Ing-Marie Viklund, Sara Holmgren. 
 
Webinar Specialist psykiatrin 27 april kl 8.30-9.45 
Anmälda deltagare från styrelsen: Elisabeth Bovin Exner, Ing-Marie 
Viklund. 
 
Webinar Våga prata om psykisk ohälsa 6 maj kl 8.30-9.45 

Anmälda deltagare från styrelsen: 
 
Regeringens särskilda utredning –insatser vid samsjuklighet 

8 september kl 8.30-9.45 
Anmälda deltagare från styrelsen: 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

26 mars 2021 § 11  

 

 

Övriga informationsärenden 
 

a) Finsam Nytt  
Överläggning 
Informationen är utskickad med kallelsen.  
 

b) Planeringsdag 9 juni 
Överläggning 
Under informationen yttrar sig yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter 
förklaras denna del av informationen avslutad. 

 
c) Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans viljeinriktning för den 

finansiella samordningen. Informationen bordläggs till nästa möte. 
 

d) SKR skrivelse ”Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till 
individen i behov av stöd från flera aktörer 
Informationen är utskickad med kallelsen.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

26 mars 2021 § 12  

 

 

Övriga frågor 
Claes-Göran Nilsson har erbjudit styrelsen ett informationsmöte med anledning 
av att han inte kunde delta vid dagens möte. 
 
Överläggning 
Styrelsen enas om att information från Arbetsförmedlingen tas upp vid nästa 
ordinarie styrelsemöte.  
 
Under informationen yttrar sig yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Ing-Marie 
Viklund (L) och Mathias Holmlund. Därefter förklaras denna del av 
informationen avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Digitala Signaturer



Digitala Signaturer


		2021-03-26T12:30:09+0000
	ING-MARIE VIKLUND 59f09c68000558c6179495d7b4dde6c1cac668a7


		2021-03-27T07:29:22+0000
	Elin Asplund 0c8059f13af69a8f74f0d9e8745c87aea089e1e6


		2021-03-27T07:48:49+0000
	EVA PAULSEN KARLSSON e34089646ed7b80ddadd444226fe547893b02c6d




