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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Offentligt
sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Beslutande

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande

Nej
29 september 2017

Klockan 08:30 – 10:15
Samordningsförbundet HBS kansli, Sördalavägen 22 a,
Huddinge.
Frånvarande
Ledamöter
följande paragrafer
Mats Einarsson (V),
Samtliga
ordförande,
Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson (M),
1:e vice ordförande
Stockholms läns landsting
Elisabeth Bovin-Exner (M),
2:e vice ordförande
Salems kommun
Fredrik Kristoffersen (M)
Samtliga
Huddinge kommun
Rikard Lingström
Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund
Försäkringskassan

Tjänstgörande
ersättare
Stig Bjernerup (L)
Botkyrka kommun

Robert Aslan (S) Stockholms läns landsting § 4-8, Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen)
och Susanne Landin (Försäkringskassan).
Se nästa sida

Utses att justera
Justeringens tid
Underskrifter

Paragraf 1-8

9 oktober 2017
Lars Axelsson
Sekreterare

Gunilla Helmerson
1:e vice ordförande
Mathias Holmlund
Justerande

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

29 september 2017

SIDA

HBS 2017/4

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 29 september 2017.
Övriga närvarande
Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS
Jelena Despotovic, verksamhetsutvecklare Arbetsintegrerande Sociala Företag (AFS)
Edmina Redzematoviz, Arbetsförmedlingen i Botkyrka
Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
har sammanträtt den

29 september 2017

Anslaget sattes upp den

10 oktober 2017

Protokollet har justerats den
Anslaget tas ner den

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

9 oktober 2017

30 oktober 2017

Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 september 2017

§1

Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund (Försäkringskassan) att jämte
1:e vice ordförande Gunilla Helmerson (M) justera dagens protokoll.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 september 2017

§2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde
med följande ändring: punkt 6, Ansökan om medel till pilotprojekt för att pröva en
modell för systematiskt samverkansarbete (SSA) flyttas till efter punkt 2,
godkännande av föredragningslistan.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§3

HBS 2017/34

Ansökan om medel till pilotprojekt för att pröva en
modell för systematiskt samverkansarbete (SSA)
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till beredningsgruppen för vidare
handläggning.

Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har uppmärksammat behov av att stärka lokala strukturer för
samverkan och systematiskt samverkansarbete. Man föreslår därför att inom ramen
för ett pilotprojekt bygga upp samverkansarenor och strukturer som involverar
handläggare och chefer inom respektive myndighet. Projektidén bygger på tidigare
erfarenheter och forskning inom samverkansområdet.
Samverkansstrukturen föreslås vara nätverksbaserad där representanter från de
samverkande parterna (både operativ- och ledningsnivå) träffas kontinuerligt för
att tillsammans diskutera olika frågeställningar som är svåra att lösa inom den egna
verksamheten. Pilotprojektet begränsas till att omfatta Botkyrka, för att sedan vid
en eventuell implementering kunna omfatta även övriga kommuner inom
Samordningsförbundet.

För att bygga upp, förankra och följa upp pilotverksamheten föreslås att styrelsen
avsätter medel som täcker lönekostnader och övriga omkostnader för en
personalresurs från Arbetsförmedlingen. Uppdraget avser en halvtidstjänst under 9
månader. Kostnaden beräknas till 330 tkr, där 105 tkr avser verksamhet under år
2017 och resterande 225 tkr avser verksamhet år 2018.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Stig Bjernerup (L), Mathias Holmlund
(Försäkringskassan), Rikard Lingström (Arbetsförmedlingen), Susanne Landin
(Försäkringskassan), Monica Eriksson Arbetsförmedlingen), Elin Asplund, förbundschef
och Edmina Redzematoviz, Arbetsförmedlingen i Botkyrka.
Därefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Arbetsförmedlingen.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 september 2017

§4

Information
Samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).
Jelena Despotovic, verksamhetsutvecklare, informerar styrelsen om hittillsvarande
arbete för att öka samverkan mellan myndigheterna och ASF.
I uppdraget ingår att verka för att kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem samt
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting utvecklar sitt
samarbete med lokala ASF. Målet med utvecklingsarbetet är att bidra till en breddad
arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Jelena Despotovic berättar också att hon arbetar i nära samarbete med ESF-finansierade
projekt som MIA (Mobilisering Inför Arbete) och Kugghjulet. Det senare ska bland annat
bidra till att skapa en stödstruktur för länets ASF. Från och med januari 2018 ska det
finnas möjlighet att köpa upphandlade arbetsträningsplatser.

Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Stig Bjernerup (L),
Elisabeth Bovin-Exner (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund,
förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§5

HBS 2017/36

Delårsrapport januari till augusti 2017
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 2017.
Sammanfattning
Delårsrapporten beskriver Samordningsförbundets verksamhet under
tertial ett och två 2017 och följer upp åtaganden i verksamhetsplanenen
samt de övergripande målen för finansierade insatser och projekt.
Rapporten ger också en sammanställning av budgetläget för förbundet.

Överlag är måluppfyllelsen på verksamhetsnivå god och förbundets
verksamhet uppfyller åtagandena i verksamhetsplanen. Dock redovisar
några av de finansierade insatserna avvikelser vad gäller det ekonomiska
utfallet på grund av senarelagd projektstart och personalvakanser vilket
leder till överskott i budgeten.

Prognosen för det ekonomiska utfallet vid årets slut skiljer sig från tidigare
beslutad budget då flera insatser inte kommer att rekvirera medel upp till
den nivå som äskades vid årets början. Prognosen vad gäller det ekonomiska
utfallet för helåret visar att förbundet beräknar att använda ca 1 miljon
kronor av innevarande överskott som vid årets ingång uppgick till 5,9
miljoner kronor.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Stig Bjernerup (L), Elisabeth Bovin-Exner (M),
Mathias Holmlund (Försäkringskassan), Rikard Lingström (Arbetsförmedlingen) och Elin
Asplund, förbundschef.
Styrelsen tar del av insatsernas resultat och kommentarer genom inspelade filmer från de
olika projekten. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Revisorer för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§6

HBS 2017/35

Teckna användaravtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell
samordning via indikatorer
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att teckna användaravtal om tjänster för kvalitetsbedömning av
finansiell samordning via indikatorer

Sammanfattning
Föreningen Nationella Nätverk för Samordningsförbund (NNS) har utvecklat ett
enkätverktyg som möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundens verksamhet över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger
förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av
arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera
data nationellt.
NNS erbjuder nu samordningsförbund och andra intresserade aktörer att teckna
avtal som ger användaren tillgång till aggregerad och jämförelsebar data mellan
olika samordningsförbund, användarstöd, analysarbete och stöd, support och
utbildning i hantering av instrumentet.

Kostnaden för tjänsten uppgår till 10 000 kr (exkl. moms) för år 2017 och därefter
10 000 kr/år eller den avgift som NNS fastställer.
Avtal träder i kraft när det undertecknats av båda parterna och gäller intill den 31
december 2017. Om avtalet ej sägs upp av part senast den 30 november under
innevarande avtalsår förlängs avtalet med 1 år åt gången.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter
förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§7

Anmälningsärenden
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 29 september
2017.
b) Beredningsgruppens minnesanteckningar, samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem, den 8 september 2017.
c) Förhandbesked budgettilldelning 2018, muntlig föredragning av
samordningsförbundet HBS förbundschef.

d) Direktupphandling av ny hemsida till samordningsförbundet HBS, muntlig
föredragning av samordningsförbundet HBS förbundschef.
e) Beslut om ny styrelseledamot från Arbetsförmedlingen, Rikard Lingström,
Af-2016/0456084, 2017-0914.
f) Styrelsens deltagande i konferenser, utbildningar och externa möten:
-

-

Signaturer:

Ordförande

Information på Demokratiberedningen Huddinge kommun, 14 september 2017
kl 13-15,
Deltagare: Shewen Nysmed (S).
Stockholms läns konferens inom socialt företagande, 9 oktober 2017 kl 9-16,
Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner (M).
NNS Höstkonferens 20-21 oktober,
Deltagare: Elisabeth Bovin-Exner (M).

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§8

Informationspunkter
a. Information från NNS

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om innehållet i Nationella Nätverket
för Samordningsförbundens nyhetsbrev och om en skrivelse som NNS skickat till SKL
med förslag om att SKL tar på sig en tydligare roll av att stödja och utveckla Finsam
genom en förändrad roll i Nationella Rådet.
Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Mathias
Holmlund (Försäkringskassan). Därefter förklaras informationen avslutad.

b. Nyhetsbrev från MIA-Projektet
Styrelsen tar del av innehållet i ett nyhetsbrev från MIA-projektet.
c. Medlemsdialog
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om förra veckans medlemsdialog där
samtliga ägare var representerade.
Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Därefter förklaras
informationen avslutad.

d. Slutrapport Adrian och Samverkansteamet
Ida Melin, utvecklingsledare, informerar styrelsen om innehållet i de två
slutrapporterna som delats ut till styrelsen inför detta möte.

Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Därefter förklaras
informationen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Paragraf
§ 8 forts.

Informationspunkter

e. Arbetsmarknadsrapporten
Ida Melin, utvecklingsledare, informerar styrelsen om resultatet av kartläggningen
som delats ut till styrelsen inför detta möte.
Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M) och Elin Asplund,
förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad

f. Verksamhetsplanering 20 oktober 2017
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om innehållet i kommande dag för
styrelsen och beredningsgruppen avseende verksamhetsplanering 2018.
g. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) uppdrag att utvärdera effekter av
Samordningsförbundens verksamhet
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om ISF kommer att granska och
besöka några andra samordningsförbund.

Överläggning
Under informationen yttrar sig yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Därefter förklaras
informationen avslutad

h. Fråga om myndighetsgemensam behandling av personuppgifter
Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att hon tillsammans med
förbundschefen i Samordningsförbundet Östra Östergötland ställt fråga till Nationella
Rådet om att se över hur gällande lagstiftning och kommande Dataskyddsförordning
påverkar Samordningsförbundens möjlighet att utför sitt uppdrag att stödja och
finansiera samverkan samt vilka lagliga möjligheter som finns för parterna kring
myndighetsgemensam behandling av personuppgifter.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 september 2017

Övriga frågor

Paragraf
§9

Elin Asplund, förbundschef, ber styrelsen att besvara en enkät avseende NNS indikatorer
för finansiell samordning bland annat för att förbundet och insatserna ska bedöma
verksamhetsutveckling över tid i jämförelse med andra förbund.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

