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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Ja  

   
Sammanträdesdag 4 februari 2022  
   
Tid och plats Klockan 09.00 – 10.20             Samordningsförbundets kansli/Digitalt via  

                                                        Teams 
 

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   

 Karin Adolfsson (C) samtliga Arne Närström (S) 
 Region Stockholm   

 Mimi Magnusson   
 Försäkringskassan samtliga Mathias Holmlund 
    
  Linnéa Stigsäter   
 Arbetsförmedlingen   
    

Ej tjänstgörande 
ersättare Sara Holmgren (S) Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M) Botkyrka 

kommun, Berit Heidenfors (S), Salems kommun 
 

Övriga närvarande Se nästa sida 
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
sammanträde den 4 februari 2022. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundets kansli 
Susanne Shaibu, utvecklingsledare, Samordningsförbundets kansli 
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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 

4 februari 2022 

Protokollet har justerats digitalt den 8 februari 2022 

Anslaget sattes upp den  

Anslaget tas ner den  

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

  

Underskrift 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022 § 1  

    

    

 

 
 

Mötets öppnande 
Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen 
välkommen till mötet. 
Mötet inleds med en presentationsrunda av närvarande ledamöter. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022 § 2  

    

    

 

 
Val av justerare 
Styrelsen beslutar att utse Ing-Marie Viklund (L) att jämte ordförande Eva 
Carlsson-Paulsén (M) justera dagens protokoll. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022  § 3  

    

    

 

 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med 
tillägg av anmälningsärende avseende utsedd ledamot av Arbetsförmedlingen.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022 § 4  

 

 
Muntlig information 
 
Nuläget på Arbetsförmedlingen 
Linnéa Stigsäter, ny enhetschef på Arbetsförmedlingen Huddinge 
Botkyrka presenterar sig själv och ger en kort sammanfattning av nuläget 
på Arbetsförmedlingen. 
Mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet 
• Andelen som övergår till arbete ska öka. 
• Antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster ska öka väsentligt. 
• Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka väsentligt. 
• Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka 

väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning eller har behov av 
omställning för att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. 

• Andelen inskrivna utan aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin samt 
jobbgarantin för ungdomar, särskilt bland dem som saknar gymnasial utbildning, 
ska minska. 

• Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet ska minska väsentligt. 
• Arbetsförmedlingen ska skapa väl fungerande kontaktvägar för varje kommun 

och inskrivna arbetssökande ska ha möjlighet till personliga möten. 
• Arbetsförmedlingen ska stärka det samlade kontrollarbetet, bidra till det 

övergripande målet att minska de felaktiga utbetalningarna från 
välfärdssystemen och arbeta för att minska andelen felaktiga utbetalningar.  

Fokus för lokala arbetet 2022 
 Rusta och Matcha (KROM)  
 Säkerställa att arbetssökande som får nej till KROM får insats inom utbildning 

eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 Öka antalet arbetssökande som blir anvisade att söka reguljära studier genom 

Vägledningskursen Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), 
studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Karriärvägledning (KVL) samt 
ökat samarbete mellan AF och Vuxenutbildningen. 

 Öka antalet lönebidrag. 
 Rekrytering av nya medarbetare till Enheten. 

 
Utvecklingsprogram tjänstedesign 
Susanna Shaibu ger en kort sammanfattning av genomförda och 
planerade aktiviteter.  
• Första utbildningsprogrammet avslutat, nytt erbjuds i vår och blev snabbt 

fulltecknat. 
• Sömlösa övergångar i samarbeta med Försäkringskassan och MIA 
• Samverkan med regionen kring bl.a. Sjukskrivningsprocessen och Ungas 

psykiska hälsa 

 
NNS arbete med ökad upptäckt av våldsutsatthet  
Styrelsen tog del av Video med information om Regeringsuppdraget. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Ing-Marie Viklund (L). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sczdbrv_Je4


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM  SIDA 

4 februari 2022 HBS 2022/1 8 (14) 
 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
4 februari 
2022
  
 

Paragraf 
§ 5 

 

Dnr HBS 2022/7 

 
Finansiering av insatser och projekt 2022 
 

Beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner och ansökningar om 

medel till pågående individinriktade projekt och insatser under 2022 med 
totalt 16 005 000 kronor och för strukturinriktade insatser med totalt 1 405 
000 kronor. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal 
med huvudmännen för respektive insats/projekt. 

 

Sammanfattning 
I november 2021 fattade styrelsen för Samordningsförbundet HBS beslut om budget 
och verksamhetsplan för 2022. I beslutet ingick förslag på preliminär finansiering 
av insatser och projekt.  Utifrån nu inkomna verksamhetsplaner från insatserna har 
medelstilldelningen reviderats. Lyra har beräknat något högre kostnader för 
verksamheten. Koordinerad rehabkedja, samverkansresurs Arbetsförmedlingen 
samt processtöd sjukskrivna har budgeterats med lägre kostnader pga 
personalvakanser. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Strukturinriktade insatser (tkr) Preliminär 
fördelning 2022  

Förslag reviderad  
budget 2022  

Insatskatalog  220  220 
Tjänstedesign 410 410 
Samverkansresurs Arbetsförmedlingen 650 600 
Processtöd sjukskrivna 225 175 
SUMMA  1 505 1 405 

 
    

Bilaga 
Sammanställning av finansierade insatser verksamhetsplaner 2022. 

 
Beslutet delges 
Respektive styrgrupp och projekt/insatsägare. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mathias Holmlund och Elisabeth Bovin Exner (M). 

Individinriktade insatser (tkr) Preliminär 
fördelning 2022  

Förslag reviderad  
budget 2022 

Lyra  2 450  2 505 
Koordinerad rehabkedja  880  500 
MIA Vidare (inkl. ESF finansiering) 9 500  9 500 
START  2 000  2 000 
Unga på väg i Salem (UPIS)  1 500  1 500 
SUMMA  16 330 16 005 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

4 februari 2022 § 6  

Dnr HBS 2022/8 

 

Finansiering av projektet ”Studieverkstan” 

Beslut 
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för förtydligande kring hur 
insatsen möter förbundets målgrupp och hur minst två av medlemmarna 
involveras. 

 

Sammanfattning 
Salems kommun har under hösten 2021 genomfört en förstudie för att ta fram förslag 

till ett nytt projekt som kan erbjuda ett samordnat stöd för kortutbildade med det 
uttalade målet att fler ska påbörja och slutföra sina studier.  
 
Med denna ansökan avser kommunerna Salem, Huddinge och Botkyrka att testa 
en verksamhet som ska syfta till att utforma ett stöd för att fler studerande ska 
ges möjligheter att slutföra studier och därmed öka sina möjligheter att få en 
anställning och egen försörjning. 
 
Förslaget i denna projektansökan är att erbjuda ett individuellt stöd till vuxna 
studerande. Stödet ska komplettera det stöd som redan finns i form av 
kommunernas Studie- och yrkesvägledare samt det stöd som finns på skolorna. 
Projektet förväntas nå ut till minst 100 personer och bidra till att dessa fullföljer 
sin utbildning med godkända betyg. 
 
Projektet beräknas pågå under perioden augusti 2022 till juni 2025 och den 
totala kostnaden för projektet uppgår till 6 655 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 

 

Beslutet delges 
Salems kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun 

 
 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mathias Holmgren, Elisabeth Bovin Exner (M), Solveig 
Nilsson (M). 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

4 februari 2022 § 6  

Dnr HBS 2022/8 

 
Yrkande 
Arne Närström (S) yrkar på återremiss för komplettering för förtydligande 
kring hur insatsen möter förbundets målgrupp och hur minst två av 
medlemmarna involveras. Ing-Marie Viklund (L), Linnéa Stigsäter och 
Mathias Holmlund instämmer. 
 

 Framskrivet förslag 
1. Styrelsen beslutar att godkänna projektansökan för Studieverkstan och 

avsätta 6 655 tkr för perioden augusti 2022 till juni 2025. 
2. Styrelsen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att upphandla extern 

utvärderare till projektet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om återremiss och finner att ärendet återremitteras. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022 § 7  

    

Dnr HBS 2022/10    

 

Ansökan till NNS om att delta i regeringsuppdrag 
för ökad upptäckt av våld 
 
Förslag till beslut  
1. Styrelsen beslutar att ansökan om delta i Regeringsuppdraget att 
upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld via NNS. 
 
Sammanfattning 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har sedan 2019 
samordnat ett regeringsuppdrag som handlat om att öka upptäckten av 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Projektet startade med sju samordnings-
förbund och har efterhand utökats till att idag omfatta 30 samordningsförbund. 
Nu har regeringsuppdraget blivit förlängt och NNS har erhållit 1 miljon kronor i 
projektstöd för 2022. 
 
NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom 
uppdraget får fortsatt mandat för 2022. Planen framöver är att bjuda in 
ytterligare 20 samordningsförbund att delta i arbetet. Målet är också att bygga 
upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett 
bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon. 
 
En viktig del i Regeringsuppdraget är att möjliggöra för insatser finansierade av 
samordningsförbund att rutinmässigt fråga deltagare om psykiskt, fysiskt och 
sexuellt våld. Det stöd som använts är frågeformuläret med de sju frågorna om 
våld som tagits fram av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld 
i nära relationer, VKV.  Frågorna är vetenskapligt validerade och definierade 
och har använts till drygt 750 unika personer (november 2021). 
 
Under 2022 förslås samtliga insatser finansierade av Samordningsförbundet 
erbjudas utbildning och därefter åta sig att rutinmässigt ställa frågor om våld 
till deltagare. Utöver de sju frågor om våld som ställs till deltagarna föreslås 
även insatserna lokalt fråga varje deltagare om de tidigare fått frågor om 
våldsutsatthet och våldsutövande. 

  
 
 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM  SIDA 

4 februari 2022 HBS 2022/1 12 (14) 
 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

4 februari 2022 § 8  

 

Dnr HBS 2022/9 

 

Kanslitjänster  

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att ge förbandschefen i uppdrag att tillsätta föreslagna 
resurser till kansliet. 

 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet har sedan starten 2013 haft avtal med Huddinge 
kommun, om köp av kanslipersonal motsvarande en grundbemanning på 2,5 
tjänster. Utöver detta har de senaste åren ytterligare två tidsbegränsade 
heltidstjänster i form av en utredare och en utvecklingsledare med inriktning 
tjänstedesign bemannat kansliet. De två senare tjänsterna delas med andra 
samordningsförbund. Sedan 2017 har även Samordningsförbundet avtal med 
Arbetsförmedlingen avseende en heltidstjänst som kommunikatör, även denna 
delad med annat samordningsförbund.  
 
Utifrån senaste årens utmaningar hos medlemmarna att kunna låna ut personal 
till verksamhet finansierad av Samordningsförbundet föreslås en förstärkning 
och mer långsiktig bemanning av kansliet från 2023. Förändringen innebär att 
kanslitjänsterna i form av kommunikatör, utredare och utvecklingsledare med 
inriktning tjänstedesign skulle permanentas. Detta bidrar till mindre sårbarhet i 
kansliet och ökad möjlighet att arbeta aktivt med medlemmarna i syfte att 
utveckla den finansiella samordningen. Förstärkningen möjliggör också fortsatt 
samarbete med andra förbund i länet i form av delade tjänster. I detta förslag 
skulle delar av kansliets personal användas för att möjliggöra strukturinriktade 
insatser såsom kompetensutveckling och uppföljning och utvärdering. 
 
Ambitionen är att målet på sikt fortsatt ska vara att de administrativa 
kostnaderna för Samordningsförbundet inte ska överskrida tio procent av den 
totala budgeten. I ett initialt skede beräknas dock de administrativa kostnaderna 
uppgå till ca 12 procent av den totala budgeten. På ett par års sikt beräknas 
denna investering kunna leda till att det blir möjligt att starta upp och utveckla 
fler individ- och strukturinriktade projekt och på detta sätt nå målet om en 
balans mellan administrativa kostnader och finansiering av individ- och 
strukturinsatser. 
 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Solveig Nilsson (M) och Eva Carlsson Paulsén (M). 
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Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

4 februari 2022 § 9  

    

    

Anmälningsärenden 

  

Beslut  

Styrelsen beslutar att anmäla nedan ärenden till protokollet.  
 

a) Justerat sammanträdesprotokoll från den 26 november 2021 
(samordningsforbundethbs.se) 

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 21 januari 2022 

c) Beslut från Försäkringskassan om statlig budgettilldelning till 
samordningsförbunden för 2021 

d) Nationella Rådets Protokoll från 201117 (finsam.se) 

e) NNS protokoll Styrelseprotokoll-211110.pdf (nnsfinsam.se) 

f) Deltagande i konferenser och utbildningar 

 27 januari kl 8.30-9.45 Botkyrka kommuns avhoppaverksamhet 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen, Elisabeth Bovin-Exner, Ing-Marie Viklund 
 2 februari kl 9-10 Att leva med psykisk ohälsa 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen, Elisabeth Bovin Exner 
 8 februari kl 8.30-9.45 Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen  
Deltagare: Sara Holmgren, Eva Carlsson Paulsen, Elisabeth Bovin Exner 
 7 mars kl 9-10 Att leva med psykisk ohälsa – Att vara barn och vuxen med psykisk ohälsa 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen, Elisabeth Bovin Exner 
 18 mars kl 8.30-9.45 Huddinge kommuns socialtjänst om orosanmälan och insatser för 
barn som far illa 
 30 mars kl 9-10 Att leva med psykisk ohälsa -  Vikten av stöd och hjälpmedel 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen, Elisabeth Bovin Exner 
 Länspresidieträff 16 mars kl 16-17.30  Digitalt  
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen 
 Länsgemensam ordförandeträff 16 mars kl 17.45-19.00 Digitalt  
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsen 
 Nationell Finsamkonferens Digitalt 5-6 april 
 

g) Arbetsförmedlingens beslut att utse Linnéa Stigsäter till ordinarie ledamot i 
Samordningsförbundets styrelse 

 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mathias Holmlund, Elisabeth Bovin Exner (M), Eva Carlsson 
Paulsen (M) och Sara Holmgren (S). 

 
 
 

https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2021/11/Protokoll-for-samordningsforbundet-Botkyrka-Huddinge-och-Salem-26-november-2021-2.pdf
https://www.finsam.se/download/18.ca4a6b817d6de919467f3/1638431020977/Protokoll%202021-11-17%20.pdf
http://nnsfinsam.se/media/209884/Styrelseprot-211110.pdf
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

4 februari 2022 § 10  

 

 

Övriga informationsärenden 
 

a) Information från NNS medlemsmöte 2 december 2021 samt möjlighet att 

nominera ledamöter till NNS styrelse. 

Medlemsmötet beslutade bland annat att inte höja serviceavgiften, ett förslag 

som fanns med i tidigare budgetdiskussioner. 

 

 

b) Deltagande i länsgemensamt arbete inför kommande ESF-utlysningar 

 Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram 
för perioden 2021–2027, ESF+. Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro.  
Regeringen föreslår bland annat att medlen ska riktas mot insatser som ska 
bidra till sysselsättning och främja ett livslångt lärande. 
 
Dialog pågår mellan förbundet i länet om gemensamma ansökningar i 
kommande utlysningar. Lokalt pågår arbete med att lägga grunden för satsning 
på unga som varken arbetar eller studerar. En workshop med 
beredningsgruppen planeras genomföras tillsammans med 
Samordningsförbundet Södertälje. 
Samarbeten i länet kan innefatta både kompetensutveckling till personal och 
satsningar på behovsgrupper som står långt från arbetsmarknaden. 
En arbetsgrupp tar nu fram diskussionsunderlag som kan redovisas i 
mars/april. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson Paulsen (M), Linnéa Stigsäter och Mathias 
Holmlund.  

http://nnsfinsam.se/media/213395/Protokoll-NNS-Medlmote_21-12-02-.pdf


Digitala Signaturer


		2022-02-06T20:51:06+0000
	EVA PAULSEN KARLSSON fa8db7ce6c5e8c2989a622ce9dc820b86f74f79f


		2022-02-07T09:06:29+0000
	SUSANNA JOHANSSON SHAIBU de79d08a9b699117a848472c4e2edd53fb987171


		2022-02-07T09:48:31+0000
	ING-MARIE VIKLUND 05b8f7a66b557b2084a7c1ea857e7a7811fd2b83




