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Minnesanteckningar medlemssamråd 2021 
med Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 
 
Tid: onsdag 12 maj kl 14.00-15.30  
 
Närvarande företrädare från Samordningsförbundets medlemmar:   
Claes-Göran Nilsson, enhetschef och utsedd ägarrepresentant från Arbetsförmedlingen  
Magnus Engberg, stabschef, avdelningen för sjukförsäkring VO Stockholm Försäkringskassan  

Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande Salems kommun  
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun  
Christina Eklund, ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Huddinge kommun 
Frida Plym Forshell, Gymnasie-och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun 

 
Övriga: 
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande 
Ing-Marie Viklund, 1e vice ordförande 
Elisabeth Bovin-Exner, 2e vice ordförande 
Elin Asplund, förbundschef kansliet 
Sophie Berglöf, utvecklingsledare kansliet 
 
Frånvarande: 
Maria Andersson, enhetschef Samverkan och stöd avd. för närsjukvård, Region Stockholm  
 
  

Minnesanteckningar 
 
1. Presentation av Samordningsförbundets verksamhet och finansierade insatser 
samt resultat avseende mål och budget. 

Eva Carlsson-Paulsén hälsar alla välkomna. Presentationsrunda. 
Elin Asplund sammanfattar 2020-års resultat och den verksamhet som hittills pågått under 
2021. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Medelstilldelningen för 2021 är 14,6 miljoner kronor samt cirka 5 miljoner i stöd från 
Europeiska socialfonden (ESF). För 2020 hade förbundet kostnader på 16,7 miljoner, vilket 
innebar att alla medel inte kunnat omsättas i aktivitet utan har överförts till 2021. 
Förbundet har därmed nu ett eget kapital på cirka 9 miljoner. Det borde inte vara mer än 2,5 
miljoner och därför arbetar nu styrelsen hårt för att omsätta detta kapital till nytta för 
medborgarna. 
 
Försäkringskassans representant kommenterar det stora överskottet med att om vi bygger 
eget kapital så indikerar det på sikt hur stort kapital Samordningsförbundet behöver framåt, 
samtidigt som han noterar att styrelsen arbetar aktivt för att omsätta det egna kapitalet till 
nytta för medborgarna. Försäkringskassan efterfrågar en prognos för det egna kapitalet och 
Elin Asplund uppger att det kommer att ta ett par år för Samordningsförbundet att komma 
ner till rekommendationen på 2,5 miljoner.  
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Ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge kommun kommenterar 
att det är väldigt tufft för kommunerna just nu och att det stora överskottet borde innebära 
att Samordningsförbundet inte behöver göra någon debitering till medlemskommunerna för 
2022. Eva Carlsson-Paulsén uppger att det inte är positivt att Samordningsförbundet har ett 
så stort överskott, men att styrelsen aktivt ser över hur det ska kunna omsättas och att 
pågående dialog med medlemmarna därför är väldigt viktigt. Elin Asplund framhåller att 
enligt budget för 2021 så kommer all medelstilldelning samt en del av överskottet att 
användas under året. Detta bygger dock på att samtliga medlemmar också tar ansvar för 
genomförande av finansierade insatser. 

 
2. Medlemmarnas medskick till kommande verksamhetsplanering och 
förutsättningar för samverkan inom ramen för samordningsförbund. 

Den 9 juni samlas styrelsen för en planeringsdag i syfte att se över verksamhetsplanen för 
2022. Har medlemmarna några medskick inför planeringsdagen och har medlemmarna 
några övriga medskick till det fortsatta arbetet i förbundet? 
 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har nyligen antagit en viljeinriktning på 
nationell- och regional nivå om samverkan genom finansiell samordning. Representanten 
från Arbetsförmedlingen lyfter att en stor del av Arbetsförmedlingens pågående reformering 
är att fristående privata aktörer ska rusta och matcha personer till arbete istället för 
Arbetsförmedlingen. Många fristående aktörer upphandlas just nu och i Stockholmsområdet 
är det många stora matchningstjänster (ex KROM) för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Men Arbetsförmedlingen ser att det kommer finnas personer som inte 
kan ta del av de upphandlade insatserna, som har större behov av stöd, och som kommer 
behöva kombinerade insatser. Här ser Arbetsförmedlingens representant att 
Samordningsförbundens roll blir att erbjuda förberedande insatser inför ordinarie 
verksamhet i olika huvudmäns uppdrag och att kunna agera parallellt med upphandlade 
privata aktörers insatser. När nu kartan ritas om behöver huvudmännen i förbundet 
diskutera hur insatserna för personer i behov av samordnat stöd ska se ut. Lokalt har även 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommit överens om att ännu fler ska erbjudas 
gemensam kartläggning (GK) för att även fånga upp personer som inte är redo för det 
förstärkta samarbetet, men som kan ingå i exempelvis MIA-projektet. 
 
Försäkringskassan 
Försäkringskassan vill se ett fokus på fler projekt med evidensbaserade metoder riktade till 
målgrupper i behov av samordnat stöd. Att genom Samordningsförbundet prioritera 
insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med 
aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga i förvärvsarbete. 
Försäkringskassan vill även jobba med tydligt effektfokus i projekt och insatser samt ser 
vinster i gemensam kompetenshöjning. Försäkringskassans representant lyfter att det är 
viktigt att nya projektinitiativ är grundade i ordentliga behovsanalyser för att få ett tydligt 
effektfokus. Försäkringskassan ser gärna ökad samverkan med andra samordningsförbund 
för att få ännu mer synergieffekter och effektvinster. Försäkringskassan arbetar nu intensivt 
med att identifiera behov och involvera den sjukskrivne, exempelvis för att förhindra att 
personer hamnar i så kallad nollklassning (personer som mist sin SGI). Genom det förstärkta 
samarbetet har Försäkringskassan möjlighet att göra en gemensam kartläggning för dessa 
personer.  
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Region Stockholm 
Ej representerade vid dagens möte. 
 
Salem kommun 
Salems kommun lyfter att årets medlemssamråd är viktigare än på många år till följd av 
Arbetsförmedlingens reformering. Nu finns viljeinriktningen från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan som kommer att ha en väldigt stor betydelse för att fånga upp den 
målgrupp som behöver rustas inför matchningstjänsterna, men det kvarstår hur 
kommunerna ska förhålla sig till Arbetsförmedlingen.  
 
Botkyrka kommun 
Botkyrka kommun uppger att de brottas mycket med samverkansfrågan utifrån att flera av 
deras samarbeten med Arbetsförmedlingen som har varit lyckosamma nu är uppsagda från 
Arbetsförmedlingens sida, redan innan de kan erbjuda andra insatser. Därför anser 
representanten för Botkyrka kommun att Samordningsförbundets utveckling blir väldigt 
viktig, då många av dessa personer kommer ha svårt att ta del av de insatser som erbjuds av 
upphandlade privata aktörer. Botkyrka lyfter att det just nu är oklart hur kommunerna och 
Arbetsförmedlingen kommer kunna samarbeta framöver, varför det blir extra viktigt att 
diskutera vilken roll Samordningsförbundet kommer kunna ha i det fortsatta arbetet. 
Representanten från Botkyrka kommun lyfter att Samordningsförbundet bedriver en väldigt 
bra verksamhet och att det är här vi kan hitta formerna för samverkan kring personer i 
behov av mer stöd, men att det också är intressant att se på utvecklingsmöjligheterna 
framåt. Vad skulle vi kunna göra i det här forumet för att identifiera fler grupper som 
Samordningsförbundet kan stödja? Viktigt att ha med i beaktan att det ännu inte är utrett om 
kommunerna kan vara en kompletterande aktör eller huruvida samordningsförbunden kan 
vara en sådan aktör i stället.  
 
Huddinge kommun 
Huddinge kommun konstaterar att många sjuka personer faller mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan, när deras sjukintyg inte godkänns av Försäkringskassan. Om det är 
någonstans som det finns förutsättningar att göra något tillsammans så är det inom 
Samordningsförbundet. Det som i vissa sammanhang kan uppfattas som stel lagstiftning som 
hindrar samarbeten undanröjs genom FINSAM-lagstiftningen och möjliggör mer 
långtgående samarbeten. I övergången mellan den gamla och den nya Arbetsförmedlingen 
hamnar målgrupper som faller mellan stolarna på kommunen, då gränssnitt och 
samverkansformer ännu inte är tydliga, och där står kommunen ibland lite handfallna kring 
vilka insatser vi kan, får eller bör ta till.  
 
3. Avslutande och samlad diskussion 

Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektören i Huddinge kommun lyfter att det finns olika 
utmaningar och olika målgrupper i de tre medlemskommunerna och därmed olika behov av 
insatser. Hon framhåller att de kanske behöver diskuteras kommunspecifika, eller till och 
med organisationsspecifika, förslag som sedan får sammanställas till något som gynnar 
helheten. Eva Carlsson-Paulsén och Elin Asplund betonar att förbundets insatser ofta startas 
utifrån en lokal kontext, ibland inte ens hela kommunen utan kommundelar, men att 
insatserna är öppna för deltagare från alla tre medlemskommuner även om de är uppbyggda 
och organiserade utifrån ett lokalt behov. Därför är det avgörande att förbundet hittar bra 
strukturer för att fånga upp behov hos medlemmarna. 
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Elin Asplund lyfter att senast 30 november ska styrelsen sätta sin budget varje år. Det 
innebär en utmaning att med ettåriga budgetar ha ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som 
det inte alltid varit givet att tilldelningen blir lika stor nästkommande år som innevarande 
år.  Statens medfinansieringsgrad kommer i samband med regleringsbreven i december, 
medan kommunernas och regionens budgetarbete måste påbörjas tidigare.  
 
   Försäkringskassans representant framhåller att de gärna under tidig höst vill få input om 
förbundens tankar kring vart de vill nästa år. Ordförande i Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden i Huddinge kommun betonar igen att kommunerna nu har det 
väldigt tufft ekonomiskt och att detta bör finnas med vid budgeteringen inför nästa år utifrån 
förbundets stora överskott.  
 
   Ing-Marie Viklund, 1e vice ordförande framhåller att om Samordningsförbundet kan ha en 
positiv roll framöver för att klara av de stora utmaningar vi har med människor som står 
långt från arbetsmarknaden så finns det en politisk vilja att satsa på förbundet. Det som 
tidigare har gjorts kommunalt i Botkyrka som inte kan göras idag på grund av den nya 
situationen handlar det om att se om vi kan förmedla de medel som de annars skulle använt 
inom kommunen på ett annat sätt för att få bra effekt. Men det förutsätter att alla parter ser 
behov av att skala upp förbundets verksamhet. Eva Carlsson-Paulsén framhåller att i 
Samordningsförbundet HBS har samverkan mellan medlemmarna fungerat väldigt bra 
under de år som hon har varit ordförande. 

 
Representanten från Arbetsförmedlingen lyfter att Samordningsförbunden är viktigare nu 
än någonsin, att förbundet kan göra stor skillnad och att vi behöver hjälpas åt med att få 
förbundets finansierade insatser att koppla an till ordinarie verksamheter. Får vi till det så 
kommer vi kunna göra väldigt stora insatser för medborgarna framöver. Även 
Försäkringskassans representant betonar vikten av att synka förbundets finansierade 
insatser med ordinarie verksamhet. 

 
Mötet avslutas. 


