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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt sammanträde Ja  

   
Sammanträdesdag 10 juni 2022  
   
Tid och plats 
 
Paragrafer 

Klockan 09.00 –12.00                            Folkes konferens, Huddinge 
 
§§ 24-32 
 

Beslutande Ledamöter 
Frånvarande  
följande paragrafer 

Tjänstgörande  
ersättare 

 Eva Carlsson-Paulsén (M)   
 Ordförande   
 Huddinge kommun   

 Ing-Marie Viklund (L)   
 Botkyrka kommun   

 
 
Arne Närström (S) samtliga  

 Regin Stockholm   

 

 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Salems kommun   

 Mimi Magnusson samtliga 
Mathias Holmlund 
§§ 28-32 

 Försäkringskassan   
    
  Linnéa Stigsäter   
 Arbetsförmedlingen samtliga  
 
 
Ej tjänstgörande ersättare Sara Holmgren (S) Huddinge kommun 

 

Övriga närvarande 

 

Utses att justera 

Justeringens tid 

 

Underskrifter 

Se nästa sida 

 

Ing-Marie Viklund (L) 

17 juni 2022 

  

Elin Asplund 

Sekreterare/Förbundschef 
 

Eva Carlsson-Paulsén 

Ordförande 
 

Ing-Marie Viklund (L) 

Justerare 

 

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida. 
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Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
sammanträde den 10 juni 2022. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef 
Anette Dagsdotter, Salems kommun §§ 24-27 
Marve Diop, Huddinge kommun  §§ 24-27 
Felix Törnqvist, Huddinge kommun §§ 24-27 
Erik Dahlrot, Botkyrka kommun §§ 24-27 
Johanna Thagemark, Samordningsförbundet Stockholms §§ 24-27 
 
 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMMANTRÄDESDATUM  SIDA 

10 juni 2022 HBS 2021/3 3 (13) 
 

 

Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

    

 

 

 

BEVIS 
 

om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, 
protokoll 
 
Justeringen har anslagits på kommunernas och Regionens anslagstavla 

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
har sammanträtt den 

10 juni 2022 

Protokollet har justerats digitalt den 16 juni 2022 

Anslaget sattes upp den 17 juni 2022 

Anslaget tas ner den 9 juli 2022 

 
 
Den som vill läsa protokollet kan kontakta samordningsforbundethbs@huddinge.se 
Protokollet finns också att läsa på samordningsförbundets webbplats: 
www.samordningsforbundethbs.se 
 
 
Underskrift
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

10 juni 2022 § 24  

    

 

 
 

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 

10 juni 2022 § 25  

    

    

 

 
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 

10 juni 2022  § 26  

    

    

 

 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med 
ändring av §24 där information från START utgår pga sjukdom.  
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

10 juni 2022 § 27  

 

 
Muntlig information 
 
LYRA 
Verksamhetsledare Marve Diop ger en kortfattad bild över projektets arbetssätt, resultat 
och utmaningar. Målgruppen för Lyra är unga 18-29 år, psykisk ohälsa och komplex 
problematik. Lyra erbjuder öppen verksamhet och individuella förändringsamtal med 
målsättning att deltagarna ska gå vidare till arbete, studier, praktik eller annan arbets-
marknadsinsats. Lyra har under 2022 förenklat intagningsförfarandet genom att bland 
annat ta bort kravet på ansökningsblankett och att göra det möjligt att anmäla intresse 
direkt via kommunens hemsida. Som resultat av arbetet utifrån metoden tjänstedesign 
har Lyra också arbetat med att deltagaranpassa informationsmaterial. Under tjänste-
designarbetet framkom också att deltagare önskar att Lyra fortsätter att erbjuda 
uppstart på distans som alternativ till fysiska möten. 
 
UPIS 
Anette Dagsdotter, medarbetare i Upis (Ung på väg i Salem) berättar om Upis arbete 
med bland annat uppsökande verksamhet och kartläggning. Verksamheten arbetar för 
att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 – 29 år med målet att 
komma ut i arbete eller studier. Numera ges även efterstöd, dvs fortsatt stöd under 
uppstart av utbildning eller anställning. Upis lyfter att de ser utmaningar långa ledtider i 
kontakt med myndigheter och relevanta aktörer. Det finns också särskilda utmaningar i 
att nå ut till “äldre” hemmasittare. Slutligen lyfte även projektet att många unga skulle 
behöva en mindre ekonomisk ersättning vid arbetsträning eller praktik, något som 
saknas idag. 

 
Rätt stöd för mig 
Johanna Thagemark, projektledare för det ESF-finansierade projektet Rätt stöd för mig,  
ett regionalt utvecklingsprojekt för målgruppen unga i behov av samordnat stöd. 
Projektet har hittills nått närmare 400 personer. Projektet har omfattat kommunerna 
Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Stockholms stad, Nacka och Värmdö och arbetat i 
enlighet med metoderna Supported Employment, Case Management och empowerment. 
Projektet har även haft fokus på att utveckla samarbete med arbetsgivare. Projektet har 
bl.a. uppmärksammat att det finns stora könsskillnader i andel som går ut i arbete. 
Projektet har i sin utvärdering bland annat sett att det inte finns några synliga samband 
mellan inskrivnings tid och vart man tar vägen efter projektet. 
 
Samverkan kring Unga som varken arbetar eller studerar 
Erik Dahlrot redogör kortfattat för det arbete som pågår med att stärka samverkan kring 
unga som vraken arbetar eller studerar och förbereda inför en projektansökan till ESF 
riktat till unga i behov av samordnade insatser. Arbetet tar sin utgångpunkt i förstudien 
”Startplats Ung” som genomfördes under 2021. 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

10 juni 2022 § 27 (forts.)  

 

 
Arbete med en länsgemensam ESF-ansökan 
Felix Törnqvist informerar om nuläget för utlysningarna inom  
inom Europeiska Socialfonden. De aktuella programområdena för ett 
projekt medfinansierat av samordningsförbundet är: 
- Programområde A: Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart 

arbetsliv för alla. 
- Programområde C möjlig, Minska risken för ekonomisk utsatthet. 
En utlysning inom ESF+ beräknas komma under tidig höst. 
 
Elin Asplund informerar om det arbete som pågår med ett gemensamt 
initiativ för alla samordningsförbund i Stockholm län för ansökan om 
projektmedel från ESF+. Förslaget som det ser ut just nu omfattar tre 
delar; individinriktade insatser för personer över 30 år, individinriktade 
insatser för personer under 30 år samt kompetensutvecklingsinsatser, 
främst riktade till samordningsförbundets medlemmar. 
 
 
Diskussion 
I samband med informationen ovan diskuteras bland annat hur unga får vetskap 
om vilket stöd som finns samt vikten av att upptäcka våldsutsatt. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022  
 

Paragraf 
§ 28 

 

Dnr HBS 2022/28 
 

Tertialredovisning 

Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna tertialredovisning för Samordningsförbundet 
Botkyrka, Huddinge och Salem. 

 

 
Sammanfattning 
Tertialredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet 
och resultat för årets fyra första månader.  
 
Den sammanlagda bedömningen är att finansierade individinriktade insatser inte helt 
och hållet når ut till antal deltagare angivet i verksamhetsplan. Detta beror bland annat 
på att projektet Koordinerad Rehabkedja inte varit igång under perioden och att nya 
insatser ännu inte startat upp. 
 
En positiv utveckling ses i sysselsättning vid avslut för deltagare där över hälften går ut 
i arbete/studier. Vi ser också att könsskillnaderna minskat avseende sysselsättning vid 
avslut. 
 
För de strukturinriktade insatserna är måluppfyllelsen svårare att bedöma. 
Förbundets verksamhet har hittills följt mål och planering utifrån årets verksamhets-
plan och dialog har förts med flera medlemmar om hur innevarande kapital kan 
omsättas i verksamhet. 
 
Förutsatt att samordningsförbundets medlemmar kan resurstillsätta beviljade projekt 
och insatser och att nya insatser motsvarande ca 2 miljoner kronor kan startas upp 
under året är prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret att förbundet 
kommer att göra ett negativt resultat och beräknar i dagsläget använda ca 3 miljoner 
kronor av innevarande överskott som vid årets ingång uppgick till ca 10,7 miljoner 
kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tertialredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum Paragraf  

 10 juni 2022 § 29  

Dnr HBS 2022/29 

Agenda 2030, samhällsnytta – lokal pilot 

Beslut 
1. Styrelsen ställer sig bakom att förbundet samverkar med Agenda 2030 

som lokal pilot ihop med Region Stockholm och Samordningsförbundet 
Södertälje under hösten 2022 och 2023. 
 

2. Styrelsen beslutar att avsätta 300 tkr under hösten 2022 för 
medfinansiering av designresurs till projektet. 

 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet har fått möjlighet att delta som lokal pilot i ett nationellt 
projekt som syftar till att med ett utforskande arbetssätt utveckla system för före-
byggande insatser som förbättrar barn och ungas hälsa. Projektet finansieras av 
Vinnova och drivs på nationell nivå av En nationell samordnare för Agenda 2030 (dir. 
2020:17) tillsammans med Samhällsnytta (Karlstad universitet/ Experio lab). Samhälls-
nytta är en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget, som 
behöver nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar. 
Samhällsnytta är knutet till Karlstads Universitet.  
 
Syftet med projektet är i första hand att bidra till kunskapen om metod, process för att 
arbeta med komplexa samhällsutmaningar på alla nivåer, men också att bidra till 
kunskapsutvecklingen rörande proaktiva system för ungas välbefinnande och tilltro till 
sin egen förmåga genom att skapa och påverka nationell policy. Arbetssättet är 
utforskande och vi kommer att arbeta med verkliga utmaningar. På lokal nivå syftar 
projektet till att främja ungas hälsa genom att arbeta förebyggande och motverka att 
unga blir s.k. ”hemmasittare”. 
 
Samordningsförbundens åtagande i projektet är att bidra med delfinansiering av 
designresurser samt att tillsammans med Region Stockholm fungera som lokal pilot för 
det nationella projektet. Projektet är intressant för samordningsförbunden eftersom 
det skulle möjliggöra för oss att utforska och stödja utveckling av arbetet med nya 
målgrupper, nya samverkanspartners samt nya arbetssätt. Genom att delta i projektet 
får vi möjlighet att: 
 nyttja nationell expertis i det lokala arbetet. 
 utforska och utveckla Samordningsförbundets förebyggande arbete. 
 utforska och utveckla nya arbetssätt för arbete med komplexa samhällsutmaningar. 
 påverka policy på nationell nivå. 
 
Åtagandet avser inte finansiering av direkta rehabiliteringsinsatser för barn och unga. 
 
Beslutet delges 
Region Stockholm 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum Paragraf  

 10 juni 2022 § 30  

Dnr HBS 2022/30    

    

 

Finansiering av MIA 2023 

Beslut 
Styrelsen beslutar prioritera finansiering med 6 910 tkr av ett fortsatt MIA 
år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
MIA (Mobilisering Inför Arbete) har bedrivits som ett ESF-finansierat projekt 
där kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem tillsammans med Arbets-
förmedlingen och i samarbete med Försäkringskassan och Psykiatri Sydväst 
erbjudit rehabiliteringsinsatser till personer som behöver samordnat stöd för 
att återgå/inträda på arbetsmarknaden. Projektet avslutas 31 december 2022. 
 
Styrgruppen för MIA Vidare har under det senaste året arbetat fram en plan för 
en fortsatt verksamhet som utgår från framgångsfaktorer och behovet av en 
fortsatt samverkan som utgår från det arbetssätt som använts inom MIA. 
Förslaget har från början innefattat en budget där verksamheten minskas i 
omfattning och finansieras med medel från Samordningsförbundet och med viss 
medfinansiering från kommunerna.  
 
Medfinansieringen från kommunerna är dock inte längre aktuell under 2023. 
Förslaget är därför nu att Samordningsförbundet helfinansierar verksamheten 
med 6 910 tkr för år 2023.  
 
Beslutet delges 
Salems kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum Paragraf  

 10 juni 2022 § 31  

 

 

Anmälningsärenden 

  

Beslut  
Styrelsen beslutar att anmäla nedan ärenden till protokollet.  

 

a) Delegationsärenden  
- Avtal med Huddinge kommun om processledare i kansliet fr.o.m. 15 

augusti 2022  

- Avtal med Ödklint konsult för ekonomiadministration  

 
b) Revisionsrapport och revisionsberättelse 2021 

 
c) Justerat sammanträdesprotokoll från den 25 mars 2022 

 
d) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 20 maj  

 
e) Minnesanteckningar medlemssamråd  

 
f) Nationella återrapporteringen till Regeringen 2021 

 
g) Nationella Rådets protokoll från 22-03-24 

 
h) NNS årsredovisning 2021 och protokoll 22-04-12 

 
i) Deltagande i konferenser och utbildningar  

27 januari kl. 8.30-9.45 Botkyrka kommuns avhoppaverksamhet 
Deltagare: Solveig Nilsson 
 
19 april kl. 8.30-9.45 Nuläge Arbetsförmedlingen 
Deltagare: Elisabeth Bovin Exner 
 
12 maj kl. 8.30-9.45 Fler till utbildning (AF och kommunernas vuxenutbildning) 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén 
 
1 juni kl. 8.30-9.45 Nära vård, vad betyder det? 
Deltagare: Elisabeth Bovin Exner 

 
14 juni Hearing kl. 13-14.30 
Deltagare: Sara Holmgren 
 
29 september kl. 14.30-17.00 Avslutskonferens MIA Vidare 
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén och Ing-Marie Viklund 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum Paragraf 

 10 juni 2022 § 32 

   

 

Övrig information 

 

Återrapportering från NNS årsmöte  

Elin Asplund ger en kort sammanfattning av årsmötets innehåll och den 
organisationsöversyn som gjorts av en arbetsgrupp utsedd av NNS. Arbetsgruppen 
kommer att skicka ut ett beslutsunderlag till samtliga medlemmar inför extra insatt 
årsmöte i oktober. 

 



Digitala Signaturer


