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Plats och tid 
Onsdagen 8 september 2021 kl. 15-17. 
Digitalt möte via Teams. 
 
Beslutande  
Ajda Asgari, Tyresö kommun, ordförande. 
Agneta Tjärnhammar, Nynäshamns kommun  
Ola Hägg, Region Stockholm (ersätter Nicholas Nikander som inte deltog i mötet) 
Sedat Dogru, Haninge kommun (ersätter Anna Johansson som inte deltog i mötet) 
Claes Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen 
Kristofer Stjernqvist, Försäkringskassan  
 
Ersättare  
Roland Junerud, Nynäshamn kommun  
 
Frånvarande 
Anna Johansson, Haninge kommun 
Katrine Nordskog, Arbetsförmedlingen (frånvarande) 
Dick Bengtson, Tyresö kommun  
Veronica Ericsson, Försäkringskassan  
 
Övriga deltagande  
Anna Lexelius, förbundschef  
Tomas Heghammar, förbundsekonom 
Kerstin Larsson, projektekonom MIA Vidare 
Emmeli Söderholm, biträdande förbundschef 
Anna Kristiansson, ekonomi-administratör 
Ella Hillström, utredare 
 
Justeringens plats och tid 
Digital signering 2021-09-14 
 
Sekreterare 
Anna Lexelius, förbundschef 
 
Ordförande 
Ajda Asgari 
  
Justerare 
Claes-Göran Nilsson    
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ANSLAGSBEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

 Samordningsförbundet Östra Södertörn 
 

Sammanträdes- 
datum 
 

2021-09-08 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 
 

2021-09-21 
 

Datum för 
anslags 
nedtagande 
 

 
2021-10-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samordningsförbundets kansli,  
136 81 Haninge 
http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/om-
oss/styrelse-37314652  
 
 
 

Underskrifter: 
 
 
Ordförande ------------------------------------------------ 
 
 
 
Justerare ------------------------------------------------ 
 
 
 
Förbundschef ------------------------------------------------ 
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§ 1 Godkännande av dagordningen 
 

Styrelsen föreslås besluta: 
 
Att godkänna föreliggande dagordning. 
 
 
Styrelsen beslutar: 
 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen och att lägga till den övriga frågan om NNS förslag om höjd 
serviceavgift. 
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§ 2 Val av justerare  
 

Till justerare av dagens sammanträde utses Claes-Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen. 
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§ 3 Halvårsrapport och halvårsbokslut 2021 
 
Underlag:  
Halvårsrapport 
 
Sammanfattning:  
I halvårsrapporten som bifogats redovisas det arbete som skett hos Samordningsförbundet Östra Södertörn 
under första halvåret 2021. 
 
Under det första halvåret har 757 deltagare ifrån kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö fått stöd 
av de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. 123 av deltagarna avslutades till 
arbete eller studier, varav 49 kvinnor och 74 män. 84 personer gick till arbete och 47 till studier. Vi ser en 
ökning av antal personer som kommer ut i arbete och studier jämfört med förra året. Under samma period 
2020 avslutades 73 deltagare till arbete eller studier.  

Antalet nyinskrivna, dvs inflödet, uppgår till 226 deltagare varav 98 kvinnor och 124 män. Det är på 
motsvarande nivå som under samma period 2020 då inflödet totalt var 234 deltagare varav 111 kvinnor och 
123 män.  

Sammantaget är vår bedömning att vi har goda förutsättningar att uppnå de flesta årsmålen trots fortsatt 
krisläge och instabil arbetsmarknad - pandemin har gjort det svårare för Samordningsförbundets 
målgrupper att komma ut på arbetsmarknaden, särskilt drabbade är unga vuxna.    

Under vårterminen har vi haft ett stärkt fokus på våra perspektiv om jämställdhet, inkludering och lika 
behandling. Administrativa rutiner och det systematiska arbetsmiljöarbetet har skalats upp. I det regionala 
arbetet har vi lagt störst fokus på kommunikationsarbetet och på att bidra till en starkare uppföljning av 
samordningsförbundens arbete. På nationell nivå har vi initierat en dialog med NNS för att stärka det 
gemensamma nationella samarbetet mellan samordningsförbunden i landet. MIA Vidare och Ung i Tyresö 
medverkar också i NNS regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld i nära relationer.  

Halvårsbokslut:  
 
Förbundets utfall är  7 626 825 kronor per sista juni 2021.  

Utfallet hamnar på 957 940 kr under lagd budget. Orsaker till detta är att våra båda ESF-projekt går under 
beräknad budget första halvåret (SamMA-projektet 203 tkr och MIA Vidare 404 tkr). Vi ser dock en 
återhämtning under andra halvåret för dessa båda insatser. Även kansliets kostnader är lägre än budgeterat 
(213 tkr). Ytterligare en förklaring är att vi under 2021 valde att skriva av kostnaden (under flera år) för de 
investeringar som vi gjorde i samband med flytten till ny lokal – i stället för att ta hela kostnaden 2021. 
Pandemin har också påverkat kostnader för personalens planerade aktiviteter såsom konferenser, 
utbildningar.  
 
Styrelsen diskuterade frågan om att digitala aktiviteter och stöd till våra målgrupper, samtal om att 
dokumentera de nya arbetssätt som pandemin har resulterat i och gav även ett medskick om att även när 
restriktionerna lättar använda digitala lösningar för de målgrupper som detta passar bättre för.  
 
 
Förslag till beslut:  
Halvårsrapport och halvårsbokslut för 2021 godkänns.  
 

Styrelsen beslutar:  

Styrelsen beslutar att godkänna halvårsrapport och halvårsbokslut för 2021. 
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§ 4 Helårsprognos för 2021 
 
Prognosen för helåret är ett utfall på 16 747 492 kr jämfört med vår helårsbudget som är på  
16 894 529 kr. Vilket ger en avvikelse mot budget på 147 037 kr. Det ackumulerade överskottet för 2021 
beräknas bli 2,6 Mkr, vilket är i linje med vad vår förbundsreserv bör vara. Enligt modellen för beräkning 
av förbundsreserv så skall förbundsreserven vara 2,7 miljoner.  
 
Sedan prognosen skrevs fram har några nya förutsättningar blivit kända, Annica Falk projektchef i MIA 
Vidare går from november 2021 till en tjänst som förbundschef hos Samordningsförbundet Sundbyberg. 
Det kommer att påverkar helårsutfallet. 
 
Prognos helår 2021            
            
                     

   Prognos      Budget      Avvikelse   
Insatser   Helår      Helår      Pro - Bud   
Resursrådet   1 008 112       940 010       -68 102    
Samrehab   50 000       75 000       25 000    
Ung i Nynäshamn   1 454 978       1 430 000       -24 978    
Ung i Tyresö   1 604 528       1 603 334       -1 194    
Ungdomsteamet   1 773 384       1 685 000       -88 384    
Hälsokoordinator Etableringc.   114 784       120 000       5 216    
Vuxteam Haninge   144 052       150 000       5 948    
Vuxteam Tyresö   168 460       180 000       11 540    
SamMA   650 001       500 000       -150 001    
MIA Vidare   4 110 647       4 311 987       201 341    
Förstudier   -100 935       10 698       111 633    
S:a   10 978 011       11 006 029       28 019    

                  
NNS   42 832       50 000       7 168    
Insatskatalogen   82 000       66 000       -16 000    
Verktyg (Insurvey)   5 000       0       -5 000    
Frukostmöten/seminarier   39 200       50 000       10 800    
GDPR   48 280       65 000       16 720    
Informationsinsatser   274 790       245 000       -29 790    
S:a   492 102       476 000       -16 102    

                  
Styrels   192 724       182 000       -10 724    
Kansli   5 084 655       5 230 500       145 845    
S:a   5 277 379       5 412 500       135 121    

                  
Total   16 747 492       16 894 529       147 037    

                     
 
Förslag till beslut:  
Helårsprognosen för 2021 godkänns.  
 
Styrelsen beslutar: 
Styrelsen beslutar att godkänna helårsprognosen för 2021. 
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§ 5 Medelstilldelning 2022 
 
De statliga myndigheterna (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) har påbörjat processen med 
medelstilldelning till samordningsförbunden inför verksamheten 2022 och önskar information om nivåer 
för tilldelningen från respektive medlemskommun (Haninge, Nynäshamn och Tyresö) samt Region 
Stockholm.  

Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget (finansiell samordning) 
staten står för hälften och kommunen(erna) står för en fjärdedel och regionen 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.  

De senaste åren har vi haft en stabil tilldelning av medlemsintäkter på i stort sett samma nivå.  
Vi har på vårat förbund växlat upp dessa medel med tilldelning från Europeiska Socialfonden (ESF).  
För 2021 fick vi 16,3 miljoner från förbundets parter och 19,8 miljoner från ESF.  

Så här har våra medlemsintäkter sett ut de senaste åren. Vi äskar samma nivå som 2021 för nästkommande 
år, 2022: 

 
Medlem  2017  2018  2019  2020     2021 
FK och AF  9 032 435  8 689 000  8 208 000  8 158 000     8 158 000 
Region Sthlm  4 516 217  4 344 500  4 104 000  4 079 000     4 079 000 
Haninge  2 404 472  2 316 603  2 210 000  2 207 472     2 213 855 
Tyresö  1 324 191  1 276 059  1 188 000  1 177 561     1 171 917 
Nynäshamn  789 554  751 838  706 000   693 967     693 228 
Summa  18 064 868  17 378 000  16 416 000  16 316 000     16 316 000 
  
  

            

Det går att läsa mer om medelsfördelning etc på https://www.finsam.se/nationella-radet/arbetsgrupper-
inom-nationella-radet/medelstilldelning. 
 
Enligt preliminära svar från kommunerna kommer medelstilldelningen för 2022 att ligga kvar på samma 
nivå som 2022. Region Stockholm har svarat att de preliminärt ger oss 4104 000kronor (det innebär en 
höjning med 25 000 kronor). Svar från myndigheterna kommer senare i höst. 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
   
Styrelsen beslutar:  
 
Styrelsen beslutar att lämna informationen till handlingarna. 
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§ 6 Framtidsspaning och förstudier 
 
Under 2022 avslutas våra socialfondsprojekt MIA Vidare och SamMA-projektet. En övervägande del av 
kansliets medarbetare är anställda med socialfondsmedel och genom dessa satsningar har ett stort antal 
personer från Finsams målgrupper fått stöd och insatser de senaste åren. Samverkan har stärkts lokalt och 
regionalt. Vi har även inspirerat nationellt.  
 
Att projekten avslutas får konsekvenser för förbundets ekonomi, kansli samt verksamhet. ESF har ännu 
inte fått klartecken från regeringen gällande utlysning för kommande programperiod 2021-2027.  
 
Två förstudier, under rubriken ”Spaning 2022” pågår och ska slutrapporteras till ESF den sista september.  
I resultaten av kartläggningen framkommer bland annat att:  

• Unga utan utbildning, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda kvinnor är prioriterade 
målgrupper – insatser finns men behöver utvecklas. 

• Tidiga och förebyggande insatser behövs för att minska utanförskapet bland unga. 
• Behov av ökad tillgänglighet och om hur vi kan minska det digitala utanförskapet.  
• Ökad samverkan med civilsamhället för att nå fler.  
• Struktur för hur delaktighet/inflytande även kan genomföras på organisatorisk och strukturell nivå. 
• Fortsatt arbete med personcentrerade och parallella insatser och ökad samverkan mellan parterna. 
• Kompetensutvecklingsinsatser som sträcker sig utanför projekten behövs.   

 
Kansliet startade under våren 2021, inom ramarna för arbetet med förstudierna, en bred dialog om fortsatta 
satsningar och vårt fokus under 2022, under hösten samlar vi oss ytterligare för att stå klara inför ESF:s 
kommande utlysningar. Bland annat har vi haft olika dialoger med vår beredningsgrupp. 
 
Dialog och diskussion om styrelsens önskemål gällande satsningar under 2022 och 2023-2024 påbörjas på 
mötet den 8 september och fortsätter under höstens möten. En inriktning bör fastställas gällande fortsatta 
satsningar med medel från Europeiska Socialfonden. Ser styrelsen positivt på att  Samordningsförbundet 
Östra Södertörn även fortsatt ansöker om socialfondsmedel och därmed fortsatt tar en aktiv roll i arbetet 
med gemensamma satsningar, med fokus att växla upp stödet för Finsams målgrupper och fortsatt arbeta 
för att stärka samverkan på såväl lokal som regional nivå?  
 
Styrelsen jobbade i en padlet och svarade där på följande frågeställningar: Beskriv dina önskningar 
gällande Samordningsförbundets satsningar – tänk gärna lokalt, regionalt och nationellt. Uppdelat i två 
kolumner för åren 2022 och 2023-2024. I en tredje kolumn, ser du positivt på att vi fortsatt arbetar för att 
vara projektägare i kommande ESF-projekt/utlysningar? Styrelsens svar och reflektioner återfinns i bilaga 
och kommer att vara en del av planeringsarbetet för 2022 samt mer långsiktigt inför 2023-2024. 

  
Förslag till beslut: 
Styrelsens inriktning är att Samordningsförbundet Östra Södertörn även fortsatt ansöker om 
socialfondsmedel och tar en aktiv roll i arbetet med gemensamma satsningar – med fokus att växla upp 
stödet för Finsams målgrupper och fortsatt arbeta för att stärka samverkan på såväl lokal som regional nivå. 
Vid kommande möten beslutas om prioriterade målgrupper och metoder. 
   
Styrelsen beslutar:  
Styrelsen beslutar om inriktningen att Samordningsförbundet Östra Södertörn även fortsatt ansöker om 
socialfondsmedel och tar en aktiv roll i arbetet med gemensamma satsningar – med fokus att växla upp 
stödet för Finsams målgrupper och fortsatt arbeta för att stärka samverkan på såväl lokal som regional nivå. 
Vid kommande möten beslutas om prioriterade målgrupper och metoder. 
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§ 7 Arbetsförmedlingens roll i Finsam 
 
Arbetsförmedlingen går igenom ett historiskt reformeringsarbete. De senaste åren har dessutom en stor 
minskning av förvaltningsmedel genomförts. Detta får konsekvenser för den lokala och regionala 
samverkan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamt presenterat en regional och en 
nationell viljeyttring för sitt arbete inom ramarna för Finsam. På Samordningsförbundet Östra Södertörn 
ser vi att förutsättningarna för samverkan har ändrats i stor omfattning och en dialog har under våren 
påbörjats där vi hoppas kunna klargöra vilka insatser och målgrupper vi kan samverka kring. En lokal 
inriktning behöver tas fram för att göra tydligt vad som är möjligt respektive inte möjligt i samverkan i 
nuläget. Vi behöver skissa på konkreta och praktiska möjligheter för samarbetet för att undvika att vi 
lägger tid på det vi inte kan göra tillsammans.  

Styrelsen för en gemensam dialog utifrån ovanstående och ger sin input gällande frågan om en lokal 
inriktning. 

 
Förslag till beslut: 
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att i dialog med Arbetsförmedlingen lokalt skissa på en gemensam 
inriktning för att klargöra vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra tillsammans i samverkan för 
Finsams målgrupper och utifrån vårt uppdrag. 
 
Styrelsen beslutar:  
Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att i dialog med Arbetsförmedlingen lokalt skissa på en 
gemensam inriktning för att klargöra vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra tillsammans i 
samverkan för Finsams målgrupper och utifrån vårt uppdrag. 
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§ 8 Anmälan av delegationsbeslut 
Vi har för närvarande inga ärenden att rapportera. 
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§ 9 Konferenser, seminarier och återrapporter 
 

• Kunskapsseminarier: 1 oktober (om delaktighet och bemötande, metoder för delaktighet), 12 
november (om rasism i arbetslivet), ytterligare ett seminarium om barnrättsperspektiv planeras 
(datum ej satt ännu). 

• Styrelsemöten i höst: 8/9 kl. 15-17, 14/10 kl. 15-16 och 24/11 kl. 15-17.  
• Utbildningsdag Jämställdhet (styrelse, beredningsgrupp och kansli) 16 september  
• Länsgemensamt presidium 28 september kl. 16-18 
• Medlemssamråd 14/10 kl. 13-15 (extra styrelsemöte 15-16). 
• Nätverksmöte representanter Region Stockholm 15 september kl.16-18. 

 

Ola Hägg lyfter upp att det kommer att hållas en KNUT-konferens den 14/10 och föreslår att kansliet 
bevakar denna konferens. 

Förslag till beslut:  
Styrelsen lämnar informationen till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutar: 

Styrelsen beslutar att lämna informationen till handlingarna. 
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§ 10 Meddelanden 
 

• Direktupphandling av nytt Dataskyddsombud är klart. Dahlgren och partners är förbundets DSO 
from 1 augusti – 31 december 2021 (med möjlighet till förlängning). 

• Direktupphandling av revisorbiträde för 2021-2023 är klart och vanns av PWC. 
• Remiss om ”Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund” lämnades till 

Socialdepartementet den 21 juni. 
• Deltagande i demokratiåtagande via utredningen Demokratin 100 år, se vårt åtagande i bilaga. 
• Annica Falk har fått en tjänst som förbundschef hos Samordningsförbundet Sundbyberg med start 

under hösten 2021, planering för överlämning påbörjas inom kort. 
• Planer pågår om ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt med Samordningsförbundet 

Huddinge, Botkyrka och Salem samt Samordningsförbundet Södertälje. 
 
Förslag till beslut: 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
   

Styrelsen beslutar:  
Styrelsen informerar om att lägga informationen till handlingarna. 
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         Justerare         Utdragsbestyrkande    
 

§ 11 Övrig fråga 
 
NNS styrelse föreslår en höjning av serviceavgiften för medlemmar då föreningen redovisat ökade kostnader 
de senaste åren. År 2020 redovisade NNS ett underskott på drygt 1,5 miljoner kronor. På årsmötet beslutades 
att frågan om långsiktig finansieringslösning ska tas upp på kommande medlemsmöte och att förslaget ska 
kompletteras och skickas på remiss till medlemmarna. NNS styrelse har nu tagit fram ett förslag till långsiktig 
finansiering av föreningens verksamhet och önskar ett svar på förslaget senast den 25 oktober. 

I det fall som förbundet inte bifaller förslaget om höjning av medlemsavgiften efterfrågar NNS styrelse ett 
tydligt förslag från medlemmarna om hur styrelsen ska prioritera i verksamhetsinriktningen och vilken 
ambitionsnivå NNS/NNS styrelse ska ha. 

Samordningsförbundet HBS har skrivit ett förslag till svar där de ser stora möjligheter med en återgång till 
hur NNS arbetade i uppstarten av föreningen, där medlemmarnas kansliresurser i form av tjänstepersoner 
med kompetenser och resurser inom olika områden användes till stöd för utveckling och operativt arbete. 
HBS argumenterar för att NNS kan bibehålla sin höga ambitionsnivå och samtidigt hålla nere kostnaderna 
genom att bjuda in medlemmarna genom att exempelvis bilda särskilda arbetsgrupper som tar sig an vissa 
utvecklingsarbeten och/eller aktiviteter eller genom att olika ansvarsområden delas ut till intresserade 
förbund.  

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem föreslår att tjänstemannastödet avseende sekreterare och 
ekonom kvarstår på samma nivå som idag men att övriga tjänstemannastödet minskar (förslagsvis till 50 % 
av en heltid) och främst har en samordnande roll. Därtill ser HBS att styrelsen kan behöva se över om 
rekrytering av ett mindre kostsamt tjänstemannastöd kan vara aktuellt 

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn diskuterar NNS förslag samt HBS förslag till svar och 
ser att vi kan stå bakom HBS svar men kompletterar med två punkter: 

NNS behöver närmare beskriva sin ekonomiska redovisning samt se över om ytterligare åtgärder kan göras för 
att hålla en ekonomi i balans och samtidigt lyckas med målen i verksamhetsinriktningen. 

NNS behöver se över sina styrelsearvoden och redovisa dessa ytterligare. En halv miljon kronor per år för 
styrelsearvoden för medlemsorganisationen NNS är inte rimligt med  tanke på verksamhetens  storlek och 
verksamhet.  

Förslag till beslut: 
Styrelsen diskuterar frågan och skissar på ett svar till NNS. 

 
   

Styrelsen beslutar:  
Styrelsen beslutar att kansliet förbereder och skickar ett svar till NNS som är i enlighet med det svar som 
HBS har skissat på och kompletterar med följande två punkter: 
 
NNS behöver närmare beskriva sin ekonomiska redovisning samt se över om ytterligare åtgärder kan göras 
för att hålla en ekonomi i balans och samtidigt lyckas med målen i verksamhetsinriktningen. 
 
NNS behöver se över sina styrelsearvoden och redovisa dessa ytterligare. En halv miljon kronor per år för 
styrelsearvoden för medlemsorganisationen NNS är inte rimligt med  tanke på verksamhetens  storlek och 
verksamhet.  
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