SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

10 september 2021

SIDA

HBS 2021/4

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Offentligt sammanträde

Ja

Sammanträdesdag

10 september 2021

Tid och plats

Klockan 14.10-14.40

Beslutande

Ledamöter
Eva Carlsson-Paulsén
(M)
Huddinge kommun
Ing-Marie Viklund (L),
1:e vice vice ordförande
Botkyrka kommun

Digitalt möte via Teams
Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

samtliga

Elisabeth Bovin Exner
(M)
2:e vice ordförande
Salems kommun
Karin Adolfsson (C)
Region Stockholm

samtliga

Arne Närström (S)

samtliga

Pia Erneborg

Nagam Alkass
Försäkringskassan
Claes-Göran Nilsson
Arbetsförmedlingen
Närvarande ej
tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Sara Holmgren (S) Huddinge kommun, Mathias Holmlund
Försäkringskassan
Se nästa sida

Utses att justera

Elisabeth Bovin Exner

Justeringens tid

13 september 2021

Underskrifter

Digital signering via Nexus Sign
Elin Asplund, sekreterare
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande
Elisabeth Bovin Exner
Justerande
Utdragsbestyrkande:

Paragrafer 1 – 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

10 september 2021

SIDA

HBS 2021/4

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
sammanträde den 10 september 2021
Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundets kansli

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

10 september 2021

SIDA

HBS 2021/4

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

10 september 2021

Protokollet har justerats digitalt den

13 september 2021

Anslaget sattes upp den

14 september 2021

Anslaget tas ner den

31 september 2021

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

10 september 2021

HBS 2021/4

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§1

Mötets öppnande
Samordningsförbundets ordförande hälsar styrelsen välkommen till första
mötet efter sommaruppehållet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§2

Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Bovin Exner (M) att jämte ordförande Eva
Carlsson-Paulsén justera dagens protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§3

Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med
tillägg av informationsärende från Försäkrinsgkassan under §9.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

10 september 2021

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Sammanträdesdatum
Huddinge och Salem
Dnr HBS 2021/32

10 september 2021

SIDA

HBS 2021/3

Paragraf
§4

Delårsredovisning januari-augusti 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning för
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
Sammanfattning
Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och
resultat för perioden januari till augusti 2021.
Den sammanlagda bedömningen är att finansierade individinriktade insatser till stor del
bidrar till måluppfyllelse på övergripande nivå. För de strukturinriktade insatserna är
måluppfyllelsen svårare att bedöma. Under året har olika kommunikations- och
informationsspridningsinsatser genomförts, såsom länsgemensam Finsam-konferens,
gemensam annonsering i media och aktiv närvaro på LinkedIn.
Förbundets verksamhet har hittills följt mål och planering utifrån årets verksamhetsplan,
men det finns utmaningar kopplat till möjligheten att omsätta innevarande överskott i
verksamhet och dialog har förts med flera medlemmar om hur förbundets medel kan
användas på bästa sätt.
Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret visar att förbundet kommer att göra
ett negativt resultat och beräknar i dagsläget använda ca 0,9 miljoner kronor av innevarande
överskott som vid årets ingång uppgick till ca 8,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Delårsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Mathias Holmlund, Sara
Holmgren (S) och förbundschef Elin Asplund. Därefter avslutas överläggningen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

10 september 2021

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

HBS 2021/3
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Sammanträdesdatum

Paragraf

10 september 2021

§5

Dnr HBS 2021/30

Processtöd för dialogmöten kring sjukskrivna med
samordnade rehabiliteringsbehov
Beslut
Styrelsen beslutar att avsätta 250 tkr för processtöd av
dialogmöten kring sjukskrivna med samordnade
rehabiliteringsbehov.
Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschefen att
upprätta och teckna nödvändiga avtal för tjänsten.
Sammanfattning
Arbete pågår med att bilda ett chefsnätverk där representanter från vården,
Försäkringskassan, kommun och Arbetsförmedlingen träffas två gånger på år
för strukturerade dialogmöten som kan skapa samsyn och klargöra
eventuella hinder i sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsfrågor.
För att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
krävs någon som samordnar, processleder och faciliterar chefsnätverket,
varför en processledare föreslås finansieras av Samordningsförbundet.
Projektet föreslås pågå under perioden oktober 2021 till och med december
2022. Kostnaden för projektet beräknas till 250 tkr.
Beslutsunderlag
Ansökan om processtöd för dialogmöten kring sjukskrivna med samordnade
rehabiliteringsbehov
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Mathias Holmlund, Nagam Alkass
och förbundschef Elin Asplund. Därefter avslutas överläggningen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§6

Dnr HBS 2021/31

Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen
Beslut
Styrelsen beslutar att avsätta 750 000 kronor för en
arbetsförmedlare med samordningsuppdrag kring
arbetssökande med samordnade rehabiliteringsbehov.
Uppdra åt förbundschefen att upprätta och teckna
nödvändiga avtal för tjänsten.

Sammanfattning
För att vägen till arbete för de arbetssökande som står längst från
arbetsmarknaden påskyndas och effektiviseras föreslås en arbetsförmedlare att
få ett särskilt samordningsuppdrag kring arbetssökande inför och under tid i
insats finansierad från Samordningsförbundet.
Projektet föreslås pågå under perioden oktober 2021 till och med december
2022. Kostnaden för projektet beräknas till 750 tkr.

Beslutsunderlag
Ansökan om medel för Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen

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

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§7

Dnr HBS 2021/33

NNS remiss om höjd serviceavgift
Beslut
Styrelsen beslutar att översända förslaget till remissvar med
tillägget att även NNS styrelsearvoden bör ingå i översynen
av föreningens kostnader i syfte att minska föreningens
underskott.
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) föreslår en
höjning av serviceavgiften för medlemmar då föreningen redovisat ökade kostnader
de senaste åren. Årsmötet beslutade att frågan om långsiktig finansieringslösning
ska tas upp på kommande medlemsmöte och att förslaget ska kompletteras och
skickas på remiss till medlemmarna. NNS styrelse har nu tagit fram ett förslag till
långsiktig finansiering av föreningens verksamhet där medlemmarna ombeds ta
ställning till tre konkreta förslag:
1. Ökad medlemsfinansieringen
Detta sker genom att serviceavgiften höjs från dagens två promille till tre
promille av förbundets tilldelade medel.
2. Ökad medlemsfinansiering genom frivilla bidrag från medlemmarna.
NNS framhåller att flera förbund tidigare uttryckt möjligheten att öka den
frivilliga finansieringen.
3. Minskat tjänstemannastöd i NNS.
NNS framhåller att detta alternativ riskerar leda till avsevärda kvalitetsbrister
och ineffektivitet samt efterfrågar synpunkter på hur verksamheten bör
prioriteras om detta förslag tillstyrks.
Remissyttrande från Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem ser det som mycket angeläget
att brett belysa frågan om hur NNS kan säkra ett tjänstemannastöd av god
kvalitet och med höga ambitioner samtidigt som föreningen har en ekonomi i
balans.
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem ställer sig inte bakom en
ökning av serviceavgiften. Istället bör organisering av och kostnaderna för
tjänstemannastödet ses över tillsammans med en översyn av kostnaderna för
styrelsens arvoden.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Mathias Holmlund och Elisabeth
Bovin-Exner (M) och förbundschef Elin Asplund. Därefter avslutas
överläggningen.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum

Paragraf

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 10 september 2021
Huddinge och Salem

§8

Anmälningsärenden
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående
handlingar:
a) Justerat sammanträdesprotokoll från 9 juni 2021
b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 3 september 2021
c) Nationella Rådets styrelseprotokoll från 19 maj 2021
d) NNS styrelseprotokoll från 28 maj 2021 samt Årsmötesprotokoll 2021
e) Deltagande i konferenser och utbildningar
 15/9 2021 kl 16-18 Nätverksmöte för styrelseledamöter utsedda av
Region Stockholm. Deltagare: Arne Närström (S)


28/9 2021 kl. 16-18 Länsgemensamt presidiemöte, Deltagare: IngMarie Viklund (L)



5/10 2021 kl 8.30-11.30 Webbinarium Tjejer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar - Samordningsförbundet i Södertälje (sfris.se)
Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner (M)



25/10 2021 kl 15-17 Regionalt ordförandenätverk
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén (M)



2/12 2021 kl 9-12 NNS Medlemsmöte
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén (M) och som ersättare förbundschef
Elin Asplund

▪

Digital utbildning för styrelseledamöter
Ny digital utbildning för styrelseledamöter - Finsam

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

SIDA

10 september 2021

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum
10 september 2021

Paragraf
§9

Övriga informationsärenden
a) Underlag från planeringsdagen i juni kommer att mailas ut inför kommande
verksamhetsplanering 15 oktober. Kansliet ges i uppdrag att planera för
digital planeringskonferens 15 oktober då nya riktlinjer för fysiska möten
på arbetsplatser väntas först 31 september.
b) Eva Carlsson-Paulsén (M) ger en kort sammanfattning av
ordförandenätverket i länet som hade ett möte 2 juni. Bl.a. diskuterades
NNS och lärdomar från förbundens arbete under pandemin. Nästa möte
sker den 25/10. Eva föreslår att HBS erbjuder sig att vara sammankallande
för möte som bokas in efter det.
c)

Förbundschef Elin Asplund sammanfattar processen inför budget 2022.
Staten har föreslagit en ökning av medlemsavgiften med 4 procent,
Huddinge och Salems kommuner har ställt sig bakom förslaget. Region
Stockholm och Botkyrka kommun har lämnat bud som istället ligger i linje
med tilldelningen för år 2021.

d) Nagam Alkass informerar om förändringar på Försäkringskassan som
innebär att hon kommer att lämna sitt uppdrag som områdeschef i
Stockholms län Sydväst och därmed även lämna posten som ordinarie
styrelseledamot. Fredrik Brunzell kommer ersätta Nagam som
områdeschef. Mimi Magnusson kommer tillträda som enhetschef. Vem som
kommer ersätta Nagam i styrelsen är ännu ej beslutat.
Eva Carlsson-Paulsén (M) tackar Nagam Alkass för hennes bidrag till
styrelsens arbete.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

HBS 2021/3

Sammanträdesdatum
10 september 2021

Paragraf
§ 10

Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

SIDA

10 september 2021

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Digitala Signaturer

