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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt 
sammanträde 

Ja  

   
Sammanträdesdag 25 mars 2022  
   
Tid och plats 
 
Paragrafer 

Klockan 09.00 –10.30                            Huddinge kommunhus 
 
§§ 10-23 
 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Eva Carlsson-Paulsén(M)   
 Ordförande   
 Huddinge kommun   

 Ing-Marie Viklund (L),   
 Botkyrka kommun   

 
 
Arne Närström (S)   

 Regin Stockholm   

 

 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Salems kommun Samtliga  

 Mimi Magnusson   
 Försäkringskassan   
    
  Linnéa Stigsäter   
 Arbetsförmedlingen   
    

 
Ej tjänstgörande 
ersättare Sara Holmgren (S) Huddinge kommun, Pia Erneborg Arbetsförmedlingen 

 

Övriga närvarande Se nästa sida 
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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

 

 

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
sammanträde den 25 mars 2022. 
 
Övriga närvarande 
Maria Reed, projektledare MIA vidare HBS §§ 10-13 
Liv Öström Drake, Lyra §§ 10-13 
Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundets kansli 
Susanna 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 

25 mars 2022 

Protokollet har justerats digitalt den 28 mars 2022 

Anslaget sattes upp den  

Anslaget tas ner den  

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

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

25 mars 2022 § 10  

    

 

 
 

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 

25 mars 2022 § 11  

    

    

 

 
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 

25 mars 2022  § 12  

    

    

 

 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med tillägg 
av ärende angående representanter vid NNS årsmöte.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

25 mars 2022 § 13  

    

 

 
Muntlig information 
 
 
MIA vidare 
Projektledare Maria Reed ger en kortfattad bild över projektets arbetssätt och resultat samt 
presenterar arbetet med implementering. 
 
Indikatormätning 
Liv Öström-Drake delger resultat från indikatorenkäterna. Styrelsen diskuterar behovet 
av fortsatt analys av enkäternas resultat. 
 
Arbetet med tjänstedesign 
Susanna Shaibu presenterar arbetet som pågår i utvecklingsprogrammet som erbjuds 
finansierade insatser och medarbetare hos förbundens medlemmar. Därefter 
sammanfattas arbetet med projektet ”sömlösa övergångar”. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
25 mars 
2022
  
 

Paragraf 
§ 14 

 

Dnr HBS 2022/25 

Årsredovisning 

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, men att det skett en positiv utveckling jämfört med 
föregående år 
 
Till redovisningen hör tre bilagor, varav den ena är en sammanställning av genomförda 
aktiviteter 2021 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen, den andra ger en översiktlig 
bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat och den tredje bilagan är en 
sammanställning över utfall jämfört med budget.  
 
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 450 individer och av de som avslutade en arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsinsats fick 35 % ett arbete eller började studera. Cirka 750 besökare har deltagit 
i de digitala kunskapsseminarier som Samordningsförbundet arrangerat under 2021.  
 
Det ekonomiska resultatet 2021 blev ett överskott på ca 1,75 miljoner kronor som föreslås 
läggas till förbundets samlade överskott.  Vid 2021 års utgång hade förbundet därmed kvar ett 
överskott om ca 10,6 miljoner kronor. 

 
Bilagor 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 2021, med bilagor. 

Beslutet delges 
                     - Samordningsförbundets revisorer 

- Medlemmarna i Samordningsförbundet; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Stockholm, Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Salems kommun. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 15  

Dnr HBS 2022/17 

 

Ansökan om medel för samverkanskoordinator för unga 

Beslut 
Styrelsen avsätter 530 000 kronor för finansiering av projektet 
Samverkanskoordinator Unga. 
 
Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att upprätta nödvändiga avtal. 

 
 

Sammanfattning 
Förstudien Startplats Ung. Under hösten och i början av 2022 har de tre 
kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem, tillsammans identifierat 
gemensamma utvecklingsbehov utifrån förstudiens resultat. 
 
I samband med att ungdomsarbetslösheten nu ökar och inför ett eventuellt 
kommande projekt finansierat av Europeiska Socialfonden ser kommunerna 
behov av att tillsätta en  koordinatorsfunktion för att utveckla samverkan kring 
unga som varken arbetar eller studerar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 

 

Beslutet delges 
Salems kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

25 mars 2022 § 16  

    

Dnr HBS 2022/26    

 

 
Viljeinriktning MIA Vidare 
 
Förslag till beslut  
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till viljeinriktning för implementering av MIA 
Vidare. 
 
 
Sammanfattning 

Styrgrupper för MIA Vidare har under det senaste året arbetat fram en plan för 
implementering av MIA. I dokumentet anges huvudinriktningen för en fortsatt 
implementerad samverkan som utgår från det arbetssätt som använts inom MIA-projektet 
och MIA Vidare.  

 
 

Beslutsunderlag 
Viljeinriktning för MIA vidare Huddinge Botkyrka Salem 

 

Beslutet delges 
Salems kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 17  

 

Dnr HBS 2022/23 

 

Inriktningsbeslut för ansökan om projektmedel från Europeiska 
Socialfonden tillsammans med länets övriga samordningsförbund  

 

Beslut 

Styrelsen ger förbundschefen och övriga kansliet i uppdrag att samarbeta med övriga 
samordningsförbund i länet och arbeta för en gemensam ESF-ansökan.  

Styrelsen avsätter 100 tkr för att bekosta eventuella tjänsteköp i samband med 
förankrings och förberedelsearbetet. 
 
Sammanfattning 
Svenska ESF-rådet och Region Stockholm arbetar med att ta fram utlysningar inom ramen för 
ESF+. Utlysningar väntas komma under 2022 som kan vända sig till Samordningsförbund och 
dess medlemmar. Länets förbund har nu möjlighet att samarbete i förberedelserna inför 
kommande utlysningar och projektansökningar. Kommande projekt kan innehålla både 
individinriktad verksamhet och kompetenshöjande insatser riktade till förbundets medlemmar. 
 
Styrelsen föreslås ge förbundschefen i uppdrag att samverka med övriga samordningsförbund i 
länet samt leda och samordna det lokala förankringsarbetet kring en eventuell ansökan. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 18  

 

Dnr HBS 2022/15 

 

Utökning av projektet Koordinerad Rehabkedja 
 

Beslut 

Styrelsen avsätter ytterligare 426 000 kronor för finansiering av projektet Koordinerad 
Rehabkedja.  
 
Styrelsen godkänner en förlängning av projektperioden med totalt 12 månader. 
 
Sammanfattning 
Projektet Koordinerad rehabkedja beviljades i juni 2020 3 615 000 kronor i projektmedel för 
verksamhet under perioden augusti 2020 till mars 2027, där de sista 3,5 åren avsåg uppföljning 
och utvärdering. Projektet söker nu om ytterligare 426 tusen kronor för en förlängning och 
utökning av projektet i syfte att genomföra tänkta satsningar. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 19  

 

Dnr HBS 2022/8 

Återremitterat ärende avseende ansökan om medel för projekt 
”Studieverkstan” 

Beslut 

Styrelsen antecknar informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
Styrelsen beslutade den 4 februari 2022 att återremittera ärende om medel för projekt 
”Studieverkstan”. Kansliet har i samråd med iblandade aktörer hanterat återremissen. 
Under denna tid har det framkommit att kommunernas vuxenutbildningsverksamheter 
upplever svårigheter att genomföra projektet som tänkt utifrån rådande förutsättningar. 
Praktiska frågor avseende anställning av personal och tillgång till personal är inte lösta. 
Ansökan om medel för att starta projektet har därför dragits tillbaka. Nu pågår dialog 
mellan framför allt kommunerna och Arbetsförmedling om möjligheter att på andra sätt 
stärka samverkan och utforma stöd till personer med låg utbildningsbakgrund. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 20  

 

Dnr HBS 2022/22 

Deltagande på distans i styrelsesammanträden 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att göra det möjligt för enskilda ledamöter och ersättare i styrelsen 
för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att genom ljud- och bildöverföring 
i realtid delta i sammanträden på distans i enlighet med Riksdagens beslut den 17 
februari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Riksdagens beslut 
Riksdagen antog den 17 februari 2022 regeringens förslag (proposition 2021/22:67 ) 
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Lagändringen innebär att styrelsen i ett samordnings-förbund kan besluta att ledamöter 
och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Anledningen är att förbunden 
ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. Lagändringen börjar gälla den 16 mars 
2022. 
 
Av propositionen framgår att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Social-styrelsen 
och Sveriges Kommuner och Regioner den 28 juni 2019 inkom med en hemställan till 
regeringen om en ändring i Finsamlagen för att göra det möjligt för ledamöter och 
ersättare att delta på distans i samordningsförbundens sammanträden. I hemställan 
anges att det i nämnda lag saknas motsvarande möjlighet som finns för kommun- och 
regionfullmäktige att besluta om deltagande på distans enligt 6 kap. 24 § 
kommunallagen (2017:725). I propositionen framhåller regeringen att det är viktigt att 
ge samordnings-förbunden förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och hållbart. 
Enligt regeringens mening är det vidare viktigt att underlätta och skapa förutsättningar 
för digitaliseringen.  
 
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl 
ska styrelsen få besluta att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i 
realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande 
vid sammanträdet.  
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Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på distans ska det av beslutet 
framgå i vilken utsträckning ett sådant deltagande får ske. Beslutet ska  
dokumenteras. I propositionen anges att förslaget bedöms bidra till ett hållbart 
digitaliserat samhälle i enlighet med regeringens digitaliseringsstrategi. 
  
Reglering för styrelsesammanträden i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge 
Salem 
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden ska ses som ett komplement till det 
fysiska sammanträdet. Sammanträdet utgår från en fysisk plats och ordförande och 
sekreterare är på plats i sammanträdeslokalen. Ledamöter och ersättare som avser att 
deltaga på distans ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla detta till 
förbundschefen. Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det 
finns en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare 
förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska 
förutsättningarna för att deltaga i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska 
inträda. Närvarojusteringen får då ske även under ett pågående ärende. 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund 
Socialförsäkringsutskottets Betänkande 2021/22:SfU10 - Riksdagen 

  

 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet 
Botkyrka, Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 20  

 

Dnr HBS 2022/22 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 

25 mars 2022 § 21  

 

Dnr HBS 2022 

 

Anmälningsärenden 

  

Beslut  
Styrelsen beslutar att anmäla nedan ärenden till protokollet.  

 

a) Uppföljning internkontrollplan  

 

b) Justerat sammanträdesprotokoll från den 22-02-04  

 

c) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 11 mars  

 

d) Nationella Rådets protokoll från 22-02-14  

 

e) NNS protokoll från 22-02-09.pdf och 22-01-12 samt NNS-nytt 

  

f) Deltagande i konferenser och utbildningar; 
- 18 mars kl 8.30-9.45 ”Om ett barn far illa” Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner, Eva Carlsson-
Paulsén 
- 30 mars kl 9-10 ”Att leva med psykisk ohälsa” kl 9-10 Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén 
- 1 april kl 8.30-9.30 ”Barnkonventionen som lag” Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner, Eva 
Carlsson-Paulsén 
- 8 april kl 9-10 ”Arbetsintegrerande sociala företag” Deltagare: Ing-Marie Viklund 
-  Nationell Finsamkonferens 5-6 april halvdagar. Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén och Mimi 
Magnusson 
-24 maj kl 13.30-16.00 ”Tjänstedesign” . Deltagare: Sara Holmgren 
 

g) Avsägelse av uppdrag (muntlig information) 
- Karin Adolfsson (C) har vid Regionfullmäktiges möte 22 mars 2022 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet HBS. 

- Pia Erneborg (Arbetsförmedlingen) kommer att avsluta uppdragets som ersättare i styrelsen för 

Samordningsförbundet HBS. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

25 mars 2022 § 22  

 

 

Deltagande vid NNS årsmöte 

 

Beslut 

Eva Carlsson-Paulsén (M) utses till representant vid NNS årsmöte 3 juni 2022 och Elin 
Asplund utses till ersättare. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 
 
 

25 mars 2022 § 23  

 

 

Övrig information 

 

Länspresidiemöte  16 mars  2022 

Ordföranden informerar om länspresidiemöte där bl.a. NNS förändringsarbete och 
spridningsaktiviteter till kommuner som inte är med i samordningsförbund 
diskuterades. 

 



Digitala Signaturer


