
Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Samordningsförbundets
protokoll

2019-10-17



Kfr» Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-17
2

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Rudsjöterrassen 3, Quality Hotell Winn, Haninge, 
den 17 oktober 2019, kl.09:00 - 10.00

Agneta Tjärnhammar, Nynäshamns kommun, ordförande
Ola Hägg, Region Stockholm, vice ordförande
Joachim Krylborn, Haninge kommun
Ajda Asgari, Tyresö kommun
Kristofer Stjernqvist, Försäkringskassan

Sedat Dogru, Haninge kommun 
Roland Junerud, Nynäshamns kommun 
Dick Bengtsson, Tyresö kommun 
Katrine Nordskog, Arbetsförmedlingen

Övriga Anna Lexelius, förbundschef
Kerstin Larsson, projektekonom

Justeringens Samordningsförbundets kansli
plats och tid den 4 november 2019

Sekreterare
Anna Lexelius

Paragrafer 1-7

Ordförande

Ju ste ra re



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Sammanträdes- 2019-10-17 
datum

Datum för anslags 2019-11-06 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande 2019-11-28

Förvaringsplats Samordningsförbundets kansli,
för protokollet 136 81 Haninge

http://www.samordninqsforbundetostrasodertorn.se/om-
oss/stvrelse-37314652

Underskrift

Anna Lexelius, 08-606 85 21

http://www.samordninqsforbundetostrasodertorn.se/om-


Samordningsförbundet
OSTRA SÖDERTÖRN

Innehållsförteckning Sid

§1 Val av justerare 5

§2 Godkännande av dagordning 6

§3 Medelstilldelning från parterna 2020 7

§4 Budgetramar och satsningar 2020 8

§5 MIA Vidare ansökan Europeiska Socialfonden 10

§6 Konferenser, seminarier och återrapporter 11

§7 Meddelanden 12

/



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

§ 1 Val av justerare

Till justerare av dagens sammanträde utses vice ordförande Ola Hägg.
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§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslås godkänna föreliggande dagordning.

Styrelsen beslutar: Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Ju ste ra re

H
Utdragsbestyrkande
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§ 3 Medelstilldelning från parterna 2020

De statliga myndigheterna har nu meddelat att de avsätter 8,2 Mkr för Samordnings
förbundet Östra Södertörn vilket innebär att vi inte minskar vår budget nämnvärt jämfört 
med föregående år. De tre kommunerna och Region Stockholm har meddelat att de 
avser att ligga kvar på samma nivå som årets, formella beslut har dock inte fattats ännu. 
Kansliet kommer att följa upp detta för respektive part.

Ingången för 2020 års medelstilldelning har varit att vi, liksom de flesta andra samord- 
ningsförbund, har att räkna med en sänkning mellan 5-10 procent. Detta för att 
fördelningen sker mellan fler förbund i landet och för att minska på förbundsreserv.
Nu blir denna sänkning inte aktuell.

Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget 
(finansiell samordning), staten står för hälften, kommunen(erna) står för en fjärdedel och 
regionen/landstinget för ytterligare en fjärdedel. I vårt fall ingår kommunerna Haninge, 
Nynäshamn och Tyresö i kommundelen. Mellan kommunerna fördelas budgeten utifrån 
hur stor befolkning i arbetsför ålder som respektive kommun har.

Fördelningen till landets samordningsförbund sker enligt fördelningsnycklarna 75 procent 
försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska 
områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som 
förebyggande samverkansinsatser i ett område.

Så här har våra medlemsintäkter sett ut de senaste åren:

Medlem
FK och AF 
SLL
Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Summa

2017
9 032 435 
4516217 
2 404 472 
1 324 191 

789 554 
18 064 868

2018
8 689 000 
4 344 500 
2 316 603 
1 276 059 

751 838 
17 378 000

2019
8 208 000 
4 104 000 
2 210 000 
1 188 000 

706 000 
16 416 000

Styrelsen föreslås besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt förslaget att lägga informationen till handlingarna.

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 4 Budgetramar och satsningar 2020

Förbundets ekonom har tagit fram en första grovbudget för 2020, vid styrelsemötet den 
18 november presenteras ett slutligt förslag och budgeten beslutas på detta möte.

Vi ser i de första beräkningarna att utrymme finns för såväl individinriktade som struktur- 
inriktade insatser. Samtal om olika satsningar pågår nu med lokala styrgrupper och be
redningsgruppen. Fokus i samtalen är framförallt på individinriktade insatser. Det handlar 
om att säkerställa helhetslösningar för individer som har behov av ett samordnat stöd 
från flera aktörer. Exempel på insatser som föreslagits (utöver de insatser vi har i redan 
beslutade insatser) är en lotsfunktion som knyts till Resursrådet, digitala coacher, Case 
Managers, Supported Employment-handledare samt arbetsterapeuter. När det gäller 
strukturinriktade insatser fortsätter och förstärker vi arbetet i våra myndighets- 
gemensamma team, i de lokala styrgrupperna, i samarbete med parterna och andra 
samordningsförbund regionalt och nationellt. Vi har också fokus på att erbjuda 
kunskapshöjande seminarier och konferenser.

Förbundschef Anna Lexelius presenterade kortfattat budgetramar, förutsättningar samt 
ger en lägesrapport kring de samtal som pågår om satsningar för 2020.

Mötet diskuterar inriktning vad gäller individinriktade respektive strukturinriktade insatser 
samt kommer med sin input gällande olika möjliga insatser 2020.

Vice ordförande Ola Hägg föreslår att vi ska se över de strukturer som inte fungerar för 
Samordningsförbundets målgrupper, var finns glapp/hack? Bland annat skulle nätverks- 
intervention kunna vara ett sätt att arbeta, alternativt att hitta annan dupliceringsbar 
metod som ger större kontinuitet för målgruppen. Kristofer Stjernqvist kompletterar med 
att detta t ex skulle kunna göras inom området våld i nära relationer där myndigheterna 
har uppdrag och behöver stärkas i sitt arbete. Ett annat område är att genom Samrehab 
nå ut till barn/familjer utsatta för våld.

Dick Bengtson önskar en sammanställning av budget med en jämförelse med 2019, 
ekonomen tar fram det till mötet 18 november.

Budget

Förutsättningar

År 2020

Medlemsintäkter 16 316 000
ESF-medel MIA 5 692 000
ESF-medel MIA Vidare 4 661 000
ESF-medel SamMA 8 817 000
Eget kapital (Förbundsreserv) 5 900 000
S:a Medel 41 386 000

Insatser
Ungdomsteamet 1 800 000
Ung i Tyresö 1 700 000
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Ung i Nynäs 1 300 000
Vuxteam 900 000
DUA (unga och nyanlända till

arbete) 220 000
Resursråden 1 200 000
Samrehab 600 000
MIA 7 284 000
MIA Vidare 7 762 000
SamMa 9 415 000
S:a Insatser 32 181 000

Övrigt
NNS
Information
Insatskatalogen
Tjänstedesign
Frukostmöten/seminarier

45 000
220 000

70 000 
100 000
150 000

S:a Övrigt 585 000

Kansli & Styrelse
Kansli 5 500 000
Styrelse 220 000
S:a Kansli & styrelse 5 720 000

S:a Kostnader 38 486 000

Kvar 2 900 000

9

Förslag till beslut:
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att till mötet den 18 november i mer detalj beskriva 
planerade insatser och en slutlig budget för 2020. Styrelsens förslag tas tillvara i detta 
arbete.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget samt att kansliet arbetar vidare 
med de medskick som kommit fram i dialogen.

Ju ste ra re
/?

Utdragsbestyrkande

/
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§ 5 MIA Vidare ansökan Europeiska Socialfonden

Den 5 oktober lämnade vi på Samordningsförbundet Östra Södertörn in en ansökan om 
MIA Vidare till Europeiska Socialfonden, se bilaga. Tillsammans med länets övriga 
samordningsförbund (totalt är vi åtta samordningsförbund) ansöker vi om 78 Mkr.
Vår gemensamma inriktning är att MIA Vidare ska bidra till att:

- Fler personer ska få en ökad delaktighet i samhället genom att de kommer ut i arbete 
och studier samt får stöd från ordinarie verksamheter.
- Stärka den regionala samverkan genom och mellan samordningsförbunden i Stock
holms län som får möjlighet att ge ett tydligare stöd till personer med en sammansatt 
problematik.
- Kunskapsinsamling om hållbara metoder och arbetssätt när flera samhällsaktörer 

samverkar kring personer i behov av stöd. Med stärkt stöd ökar förbundens möjligheter 
att påverka uppdragsgivare för att på så sätt nå förändringar på nationell nivå.

Avsikten är att vi tar med oss kunskaper och erfarenheter om de verkningsfulla metoder 
och arbetssätt som utvecklats och utvärderats inom det pågående MIA-projektet. Arbets
sättet kommer även fortsatt att utgå från en helhetssyn på individens behov och en myn- 
dighetsgemensam samverkan. De evidensbaserade metoder MIA-projektet främst valt 
att arbeta med i mötet med deltagare är Case Management (CM), Supported Em
ployment (SE), Individual Placement and Support (IPS) och Bostonmodellen.

Förbundschef Anna Lexelius och projektekonom Kerstin Larsson berättade kortfattat om 
ansökan, tänkta insatser, målgrupper samt ekonomiska ramar förutsatt att vi beviljas 
medel från ESF.

Analys- och planeringsfas pågår i februari 2020 till maj 2020, genomförandefasen är juni 
2020 - dec 2022. Vi kommer att arbeta för sömlösa övergångar för de projektdeltagare 
som är kvar i det pågående MIA-projektet. Målbilden är att vi arbetar med 1 900 nya per
soner i MIA Vidare samt att en personalstyrka motsvarande ca 70 heltidstjänster fortsatt 
kommer att arbeta i projektet.

Förslag till beslut:
Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt förslaget.

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 6 Konferenser, seminarier och återrapporter

Vid förra styrelsemötet beslutades att styrelsen med fördel kan anmäla sig att delta vid 
seminarier och konferenser enligt nedan (även om de medför viss kostnad). Detta för att 
öka kunskapsnivån om Finsam samt för att bidra till engagemang i de aktuella frågor 
som rör vårt gemensamma arbete.

Kunskaps- och frukostseminarier under hösten, se mer info i bilaga. Styrelsen är varmt 
välkomna att delta. Inplanerade datum:
- Lärdomar från forskningsprojekt i Danmark, under fyra år studerade BIP-projektet vilka 
indikatorer som leder till arbete. Bäst fungerade samordnade insatser med stöd ur ett 
helhetsperspektiv. Tid: 25/10 kl. 8-10.30.
- Missbruk och beroende - hur möter vi bäst målgruppen? Tid: 29/11 kl. 9-12.
- Våld i nära relationer - praktiska verktyg och stöd. Tid: 17/1 2020 kl. 9-12.

NNS höstkonferens sker den 29-30 oktober (lunch till lunch) på Wärdshuset Lasse Maja, 
Järfälla. Den 30 oktober har NNS ett medlemsmöte i anslutning till konferensen.
Ajda, Agneta, Anna och Kristofer har anmält sig. Ola vill anmäla sig, Anna kollar upp 
detta. Ajda deltar vid NNS årsmöte.

Introduktionsutbildning Finsam genom Nationella rådet sker kontinuerligt.
Höstens datum är vid två olika tillfällen, den 15 oktober och den 12 november 2019. 
Ajda och Kristofer har anmält sig. Någon mer som är intresserad?

Fördjupningsutbildning Finsam genom Nationella rådet sker kontinuerligt. Nästa tillfälle 
är den 3 december. Anmälan till utbildningstillfällen sker via Anna eller på: 
http://www.finsam.se/utbildninqarkonferenser/utbildninqar

Länsgemensamt presidium hos Samordningsförbundet Roslagen den 12/11 kl. 16.00- 
18.00. Kristofer kommer att delta.

Förslag till beslut:
Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:
- Den 12/11 Länspresidium - Kristofer Stjernqvist deltar.
- Den 29-30/11 NNS Höstkonferens - Ajda Asgari, Agneta Tjärnhammar, Ola Hägg, 
Kristofer Stjernqvist deltar. Ajda Asgari deltar vid NNS årsmöte.
- Den 15/10 och 12/11, Introduktionsutbildningar via Finsam/Nationella rådet Ajda Asgari 
och Kristofer Stjernqvist deltar.
Övrig information läggs till handlingarna.

http://www.finsam.se/utbildninqarkonferenser/utbildninqar
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§ 7 Meddelanden

Den 20 september samlade Samordningsförbundet Östra Södertörn ett sjuttital personer 
vid ett frukostseminarium och presenterade resultaten i MIA-projektet. Vi höll fokus både 
på de regionala resultaten men även på MIA-projektet Östra Södertörn. Två 
projektdeltagare deltog och berättade om sina erfarenheter av att delta i projektet.

Samordningsförbundet Östra Södertörn höll den 3 oktober ett mycket välbesökt kun- 
skapsseminarium om: NPF, bemötande och praktiska verktyg (överläkare vuxenpsykiatri 
Anna-Maria Weingarten) och Ekonomisk utsatthet och risk för överskuldsättning 
(Maria Lindstedt, projektledare regeringsuppdrag hos Konsumentverket, Ulrika Fritz, 
samordnare personliga ombud Östra Södertörn och Magnus Vadling, Budget- och 
skuldrådgivare Nynäshamn kommun. 120 personer från kommuner, Region Stockholm, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltog och responsen var mycket positiv.

Förbundschef Anna Lexelius representerade den 15 oktober förbundscheferna för 
samordningsförbunden i Stockholms län och höll en presentation om samordnings- 
förbundens arbete hos Regionfullmäktige.

Samordningsförbunden i Stockholms län har påbörjat ett gemensamt arbete att ta fram 
en kommunikationsstrategi för att tillsammans bli tydligare i kommunikation och dialog.

Den 9 december bjuder kansliet in alla medarbetare hos parterna (de som är finansi
erade med förbundets medel) till en gemensam dag med fokus på mänskliga rättigheter. 
Syftet är att öka kunskapen om Samordningsförbundets arbete, vår lagstiftning och vär
degrund för att på sikt få fler ambassadörer för vårt arbete.

Förslag till beslut:
Informationen lämnas till handlingarna.

Styrelsen beslutar: Enligt förslaget.

Ju ste ra re Utdragsbestyrkande


