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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
   
Offentligt sammanträde Ja  

   
Sammanträdesdag 30 september 2022  
   
Tid och plats 
 
Paragrafer 

Klockan 09.00 –10.20                Arbetsförmedlingen Huddinge 
 
§§ 33-41 
 

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   

 Mathias Holmlund   
 Försäkringskassan   
    
  Linnéa Stigsäter   
 Arbetsförmedlingen   
 
 
Ej tjänstgörande ersättare Maria Raner, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga närvarande 

 

Utses att justera 

Justeringens tid 

 

Underskrifter 

Se nästa sida 

 

Ing-Marie Viklund (L) 

4 oktober 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 30 september 2022. 
 
Övriga närvarande 
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundets kansli 
Johanna Thagemark, utvecklingsledare, samordningsförbundets kansli 
Johanna Nielsen, processledare, samordningsförbundets kansli 
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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 

30 september 2022 

Protokollet har justerats digitalt den 4 oktober 2022 

Anslaget sattes upp den 5 oktober 2022 

Anslaget tas ner den 26 oktober 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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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 33 

 

 

 
 

Mötets öppnande 
Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen 
välkommen till mötet. 
Mötet inleds med en presentationsrunda av närvarande ledamöter och deltagare i 
mötet. Johanna Nielsen och Johanna Thagemark, nya medarbetare på kansliet, hälsas 
välkomna. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 34 

 

 

 
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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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 35 

 

 

 
 

Godkännande av föredragningslistan  
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med 
tillägget ”information om uppföljningssystemet SUS” under §41 övriga frågor. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 36 

 

 

 
Muntlig information 
 
a) Nuläget på Arbetsförmedlingen  

Linnea Stigsäter sammanfattar nuläget på Arbetsförmedlingen. Många arbetsgivare 
vill fortfarande anställa trots världsläget. Myndigheten jobbar för att bryta och 
förhindra långtidsarbetslösheten, att öka antalet lönebidrag och ha fokus på 
utbildning. Många sökande behöver stöd i sitt arbetssökande. Arbetsförmedlingen 
fortsätter också att rekrytera arbetsförmedlare.  

 
b) Rapport från projekt Sömlösa Övergångar i MIA Vidare  

Elin Asplund ger en kort rapport från projektet Sömlösa Övergångar i MIA Vidare där 
behovet av hållbara övergångar från projekt/insats till ordinarie myndighetsstöd har 
varit i fokus. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i de problem som lyftes i utvärdering 
av MIA-projektet. Försäkringskassan har med en tjänstedesignresurs fördjupat 
problemanalysen och tittat på lösningar. Arbetet har resulterat i sju insikter som 
glappen kan bero på. Inom ramen för projektet kommer nu ”SamSip” att testas som 
lösning på glappen. En SamSIP är en överenskommelse bland förbundets 
medlemaparter där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åtar sig samma 
rättigheter och skyldigheter som kommunerna och sjukvården i att sammankalla, 
genomföra och följa upp en SIP. Faller försöket väl ut kommer möjligheten att 
implementera arbetet i större skala att beaktas. 

 
c) Förhandsbesked avseende budget 2023  

Elin Asplund informerar om att Försäkringskassan i slutet av juni avlämnade 
preliminär medelstilldelning till landets samordningsförbund. För 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salems del innebär fördelningen en 
höjning av den statliga tilldelningen jämfört med årets medlemsbidrag. I augusti 
meddelade dock Region Stockholm att de dock avser att ligga kvar på samma 
medelstilldelning som 2022. Det innebär att budgetförslaget för 2023 kommer 
att utgå från samma medlemstilldelning som 2022 och att det egna kapitalet 
kommer att användas för att finansiera nya/utökade insatser.  
 

d) Information från Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
Elin Asplund informerar om den rapport som NNS tagit fram som ett led i en översyn 
av nuvarande arbetsordning och organisation. Rapporten föreslår att NNS fortsatt 
ska vara forum för dialog och utveckling av samordningsförbunden och plattform för 
gemensamt erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppens förslag är att:  
• Skynda långsamt och låta dialogen fortsätta. 
• Se över stadgar och arbetsordning samt både rutiner och avtal.  
• Tillsätta arbetsgrupper för värdegrundsarbete samt kommunikationsplan och 

strategi. 
• Snarast bygga upp en stabil grundbemanning för föreningens förvaltning 

anpassat efter de resurser som finns. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022  
 

Paragraf 
§ 37 

 

Dnr HBS 2022/37 
 

Delårsredovisning januari till augusti 2022 

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.  
 
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. 
 
Resultatet från delårsrapport ett 2022, att cirka hälften av deltagare i finansierade 
insatser avslutas till arbete/studier, håller i sig. Likaså är könsskillnaderna avseende 
sysselsättning vid avslut fortsatt ganska små. 
 
För de strukturinriktade insatserna är måluppfyllelsen svårare att bedöma. 
Förbundets verksamhet har hittills följt mål och planering utifrån årets 
verksamhetsplan och dialog har förts med flera medlemmar om hur innevarande 
kapital kan omsättas i verksamhet. 
 
Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret att förbundet kommer att 
göra ett negativt resultat och beräknar i dagsläget använda ca 0,5 miljoner kronor av 
innevarande överskott som vid årets ingång uppgick till ca 10,7 miljoner kronor.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022  
 

Paragraf 
§ 38 

Dnr HBS 2022/23 
 

  

   

Ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF+) 
tillsammans med länets övriga samordningsförbund  

Beslut 

Styrelsen beslutar att 

- ställa sig bakom en länsgemensam ansökan till ESF där 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem ingår som samverkanspart 
och där fokus sker på utveckling av stöd till unga som varken arbetar eller 
studerar och på kompetensutvecklingsinsatser riktade till medarbetare. 

- ge ordförande i uppdrag att teckna avsiktsförklaring avseende ett 
gemensamt ESF-projekt. 

- avsätta upp till 10 650 000 kronor i budget för medfinansiering av två ESF-
projekt under perioden 31 mars 2023 till 31 mars 2026. 

- I det fall ett beslut från ESF dröjer eller inte bifalls används avsatta resurser 
för att genomföra ett lokalt projekt i mindre skala, utan medfinansiering av 
ESF, men som utgår från beskrivna behov och målgrupp. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Samordningsförbundet HBS fattade den 25 mars 2022 inriktningsbeslut om 
att delta i förberedelsearbetet för ansökan om projektmedel utlysta av Svenska ESF-rådet. 
 
Sedan den 1 september 2022 finns nu möjligheten att söka medel inom ESF+ för att 
bedriva projekt i Stockholmsområdet som syftar till att öka möjligheten till ett 
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Sju av länets åtta samordningsförbund har 
under våren sett över möjligheten till en gemensam projektansökan.  
 
Efter bl.a. dialog i den regionala styrgruppen för MIA Vidare och i förbundschefsnätverket 
har samordningsförbunden i Stockholms län formulerat ett förslag till två nya 
länsgemensamma projekt. Det ena projektet innebär individinriktad verksamhet för 
samordningsförbundens målgrupper och det andra avser ett kompetensutvecklingsprojekt 
för att stärka samverkan och kunskap kring metoder som stödjer arbetet i den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen och de horisontella principerna hos förbundets 
medlemmar. 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 38 (forts.) 

 

    

Dnr HBS 2022/23    

    

 
Ambitionen från Samordningsförbundet HBS är att följa den länsgemensamma projektidén 
och arbeta i ett av de två genomförandespåren; insatser för personer under 30 år samt 
medverka i länsgemensam kompetensutveckling. 
 
Styrelsen föreslås ställa sig positiv till att Samordningsförbundet HBS medverkar i 
projektet och ge styrelseordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring om 
deltagande i länsgemensamt ESF-projekt. Styrelsen föreslås vidare avsätta upp till 10 650 
000 kronor i budget för medfinansiering av de två länsgemensamma projekten under 
perioden 31 mars 2023 till 31 mars 2026. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden 
(ESF+) tillsammans med länets övriga samordningsförbund”. 
 
Beslutet delges 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 39 

 

    

Dnr HBS 2022/38 

 
Ombud vid extra medlemsmöte för NNS 

 

Förslag till beslut  
Styrelsen beslutar att utse Arne Närström (S) att representera 
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid extra 
medlemsmöte för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
den 7 oktober 2022. Som ersättare utses förbundschef Elin Asplund. 
  
Sammanfattning 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har kallat till extra 
medlemsmöte på Arlanda den 7 oktober 2022.   
 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse till NNS extra medlemsmöte 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 40 

 

    

 

 

Anmälningsärenden 

  

Beslut  
Styrelsen beslutar att anmäla nedan ärenden till protokollet.  

 

a) Justerat sammanträdesprotokoll från den 25 mars 2022 

b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 16 september  

c) Nationella Rådets protokoll från 22-05-30 

d) NNS protokoll från årsmöte 220603 samt styrelsemöte 22-06-28 

e) Deltagande i konferenser och utbildningar  
 18 oktober kl. 8.30-10 Webbseminarium Självmord och ekonomiska kriser – 

den suicidala processen och förebyggande insatser  
Deltagare: Eva Carlsson Paulsén, Elisabeth Bovin-Exner 

 9 november kl. 8.30-10.30 Huddinge konferenscenter MIA Vidare HBS 
fortsätter, så här funkar det!  

 
f) Utsedda ledamöter från Försäkringskassan 

g) Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden - 
Regeringen.se 
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Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem 

Sammanträdesdatum 
30 september 2022 

Paragraf 
§ 41 

   

   

 

Övrig information 

 

a) Indikatorenkät  
Elin Asplund går igenom de indikatorer och mått som är aktuella för styrelsen i den 
enkät som besvaras efter mötet. 
 

b) Medskick till planeringsdagen i oktober 
Har styrelsen önskemål på teman eller frågor, maila till Elin Asplund. 
 
 

c) Information om nationella uppföljningssystemet SUS 
Elin Asplund informerar om aviserade förändringar i SUS, det myndighets-
gemensamma uppföljningssystem som ägs och förvaltas av Försäkringskassan. 
Uppgifter i SUS används både för lokal uppföljning i t.ex. årsredovisning, men även 
som underlag i den återrapportering som Försäkringskassan gör till Regeringen på 
nationell nivå. Försäkringskassan har sedan våren 2021 arbetat för att ta fram ett 
nytt och uppdaterat system då SUS kommer tas ur bruk vid årsskiftet 2022/2023.  
 
I september meddelade Försäkringskassan att de tagit ställning till att 
personuppgifter inte längre kan delas mellan samordningsförbundens medlemmar. 
Det nya systemet kommer därför inte innehålla några personuppgifter. Det gör att 
förbunden inte längre kommer att kunna följa utfall i förhållande till försörjning och 
sysselsättning och inte heller kunna redovisa bakgrundsvariabler för deltagare i de 
insatser som finansieras. Förbundets kansli kommer under hösten föra dialog med 
varje insats om hur vi kan säkra en tillförlitlig och ändamålsenlig uppföljning. 

 



Digitala Signaturer


