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§ 46 

 
Sammanträdets öppnande och upprop 
 
Ordförande Anne-Marie Larsson hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet med 
upprop av tjänstgörande ledamöter. 

 

 

 
§ 47 

 
Val av justerare 
 
Styrelsen beslutar att utse Viktoria Hjulström att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 

 

 
§ 48 

 

Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att byta plats §50 och §51 i dagordningen.  

 
 

 
 
§ 49 
 

Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar att lämna föregående protokoll utan anmärkning. 
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Beslutsärenden  
 
 
§50 Insatsuppföljning 
 
Tjänstedesign/användarinvolvering; Sofia Ahlström presenterar sin rapport ”Unga med 
Aktivitetsersättning. Ett användar- och aktörsperspektiv”, därefter avviker hon från 
Styrelsemötet. 
 
Förbundschefen redogör muntligt för nuläget i de finansierade insatserna: Alis, 

Torekällberget, MIA Vidare, uppstarten av det myndighetsgemensamma teamet (MGT), 
Alternativ till sjukskrivning, Insatskatalogen, Din hälsa först, Aktivitetsarenan, Våldspiloten  
Samtliga finansierade insatser följer plan, men vissa som t.ex. MIA påverkas mer av 
pandemin. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att  
godkänna insatsuppföljningen  
 
 
 
§51 Delårsuppföljning per den 30 april 2021 
  
Kansliet har för perioden 1 januari – 30 april 2021 gjort en summarisk delårsuppföljning 
samt en prognos för budgetutfallet för helåret 2021 avseende den budget som styrelsen 
beslutade om i mars 2021.  
Intäkterna, inkl föregående års överskott, beräknas till 12 382 tkr och utgifterna till 10 415 
tkr vilket innebär ett prognosticerat överskott på ca 1 970 tkr. Stor osäkerhet finns gällande 
prognos  iaa Covid-19. Hur verksamheten kommer att se ut till hösten går inte att förutse.  
De pågående insatserna, Torekällberget, MIA Vidare och Alis, beräknas dock pågå i 
planerad omfattning men med förändrat upplägg. Aktivitetsarenan och Din hälsa först 
påverkas till stor del under våren men planeras under hösten kunna komma i gång med ett 
större antal deltagare.  
Rekrytering av utredare (tidsbegränsad antällning) och ny utvecklingledare efter Micaela 
Magnusson är färdig och medel för dessa har inräknats i prognosen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28.  
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
godkänna delårsuppföljningen per den 30 april inkl. helårsprognos. 
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§52 Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet medfinansiering av Din hälsa först 2021-2022 

Insatsens övergripande mål är att via fysiska aktiviteter stärka tilltron till de egen förmågan 
och bryta negativa mönster i syfte att bli aktivt arbetssökande eller kunna ta del av 
Arbetsförmedlingens eller kommunens insatser.  

Insatsen Din hälsa först riktar sig till dem som uppger att de av hälsoskäl inte kan ta del av 
olika arbetsmarknadsinsatser som kommun eller Arbetsförmedlingen anordnar. Insatsen 
har som syfte att bryta eller vända de negativa mönster som stillasittande och inaktivitet ger 
upphov till genom ökad kunskap och fysisk aktivitet.  
Omfattningen är under våren 2021 planerad att vara fyra grupper med fem personer i varje 
grupp med hänsyn tagen till pandemin och pågå under 10 veckor. Någon eller några 
grupper vänder sig enbart till kvinnor. Från hösten planeras grupperna utökas till 10 
personer.  

Ansökan från Socialkontoret uppgår till 150 tkr för hösten 2021 och våren 2022 och avser 
praktiska aktiviteter men även vissa kompetenshöjande kurser för medarbetare.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08. 

Ansökan Socialkontoret Din hälsa först 2021-2022, daterad 2021-03-26. 

 

Samordningsförbundets styrelse delegerar till 

förbundschefen att bevilja insatsen Din hälsa först medel upp till ett maximalt belopp  

om 75 tkr av verifierade kostnader för hösten 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet medfinansiering Läsfrämjarinstitutet – Aktivitetsarena 

Aktivitetsarenans övergripande mål är att erbjuda en språkutvecklande arena för läs-, 
litteratur- och kulturaktiviteter för att underlätta och främja språkinlärning. Deltagare görs 
engagerade i inlärningen genom aktivt deltagande i litteraturläsning och gestaltning av 
berättelser kombinerat med konstnärliga processer. Avsikten med insatsen är att via de 
olika aktiviteterna skapa möjlighet för deltagaren att stärka tilltron till de egen förmågan 
och bryta negativa mönster i syfte att bli aktivt arbetssökande eller kunna ta del av 
Arbetsförmedlingens eller kommunens insatser.  

Insatsen riktar sig till dem som uppger att de av hälsoskäl inte kan ta del av olika 
arbetsmarknadsinsatser som kommun eller Arbetsförmedlingen anordnar. Insatsen har som 
syfte att bryta eller vända de negativa mönster som stillasittande och inaktivitet ger upphov 
till genom ökad kunskap och fysisk aktivitet.  
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Insatsens omfattning under juni till augusti 2021 kommer att vara är 2 ggr/vecka a 3 
timmar under 3 månader. Under perioden är 2 grupper i gång med 8 deltagare i varje 
grupp, totalt 16 deltagare. Insatsen innehåller både teoretiska och fysiska pass. Från 
september 2021 och fram till december 2021 planeras antalet i respektive grupp öka från 8 
till 20 deltagare och då omfatta totalt 40 deltagare. Detta under förutsättning att 
restriktionerna för gruppsammankomst över 8 personer har hävts.   

Avstämning av insatsen ska göras dels senast 31 augusti 2021 och dels senast 30 november.  

Resurserna i insatsen är medarbetare med uppdrag från Läsfrämjarinstitutet genom 
personalresurs på 1,1 årsarbetare fördelat på teaterpedagog, konstnärlig ledare, mode/textil-
designer samt pedagog. Kostnaden för personalresursen uppgår till 594 000 kr på helår. 
Tillkommande kostnader är administration, material och förtäring på 80 000 kr för ett 
helår. Den sammanlagda årskostnaden uppgår till 674 000 kr. Medel till insatsen beviljas i 
två delar för totalt 7 månader, 1 juni 2021 tom 31 augusti 2021 (85 000 kr) samt                      
1 september 2021 till 31 december 2021 (225 000 kr) med högst 310 000 kr.  

De beviljade medlen under 2020 kommer att räcka fram till maj 2021 då omfattningen av 
verksamheten varit begränsad. I den beslutade budgeten för år 2021 för finns medel avsatta 
till aktivitets- och hälsoinsatser varav 310 000 kr tas i anspråk till Aktivitetsarenan. 

Delegeringsbeslutet utgör överenskommelse mellan Samordningsförbundet och 

Läsfrämjarinstitutet (LFI). Parternas åtagande och finansiering samt mål för insatsen 

framgår av delegeringsbeslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16. 

Beskrivning Aktivitetsarenan. 

 

Samordningsförbundets styrelse delegerar till 

förbundschefen att bevilja insatsen Aktivitetsarena medel upp till ett maximalt belopp  

om 310 000 kr av verifierade kostnader för perioden juni-dec 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet medfinansiering av Arbetshandledartjänst 

Torekällberget  

Förbundsstyrelsen fattade i november, § 85, 2020-11-20, om medel till Torekällberget för 

första halvåret 2021. Förbundschefen fick vid samma tillfälle i uppdrag att se över 

samarbetet med de olika parterna och redogöra för samverkansläget avseende köp av 

platser på Torekällberget. Förbundschefen redogjorde vid sammanträdet den 26 mars 2021 

för de kontakter mellan Social- och Kultur- och Fritidskontoren som tagits för att finna en 

struktur för samverkan mellan de båda kontoren. Samverkan inom rehabiliteringsområdet 
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planeras ske mellan Torekällberget och Enheten för arbetsrehabilitering (EFA) i stället för 

Arbete & Försörjning.  

Den 19 april 2021 hade företrädare från Torekällberget, EFA och samordningsförbundet 

ett avstämningsmöte. Vid mötet framkom att en överenskommelse mellan Torekällberget 

och EFA håller på att tas fram och som ska vara klar april/maj 2021. 

Styrelsen fattade 2020-11-20 beslut om medel till Torekällberget fram till 2020-06-30 men 

avsatte medel (590 tkr) i budgeten för hela året 2021. Beslutet om medfinansiering av 

arbetshandledartjänst för andra halvåret 2021 innebär att de avsatta medlen tas i anspråk. 

Den överenskommelse som avser jan- juni 2021 prolongeras för återstoden av 2021, dvs 

juli-dec 2021. Överenskommelsen reglerar åtagande mm.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21. 

Överenskommelse jan-juni 2021.  

 

Samordningsförbundets styrelse delegerar till 

förbundschefen att bevilja medel med upp till 300 tkr för medfinansiering av 
arbetshandledartjänst för perioden juli -dec 2021.  

 
 
Informationsärenden 

 
§53 Medlemssamråd 13/4 
 
Förbundschefen informerar från medlemssamrådet den 13 april. Förändringar hos 
medlemmarna har medfört vissa svårigheter för förbundet att genomföra sitt uppdrag, men 
under medlemssamrådet fanns en enighet om att arbeta för att hitta nya vägar att samverka. 
Uppdrag att samverka på individnivå kring Samordningsförbundets målgrupp finns fortsatt 
skrivet i regleringsbrev. Medlemmarna var eniga om att prioritera förberedande arbete och 
unga personer.  
 
Samordningsförbundets styrelse tar del av information 
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§54 Demokratiåtagande – www.vardemokrati.se  

 
År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till 
riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, 
Demokratin 100 år. Förbundschefen presenterar förslag om att Samordningsförbundet 
tillsammans med övriga förbund i länet ska ställa sig bakom Deklarationen för en stark 
demokrati. Genom undertecknandet av deklarationen åtar sig samordningsförbundet att 
genomföra aktiviteter för att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra individers 
behov, höja kunskap, synliggöra och motverka diskriminering och verka för en stark 
demokrati genom inkluderande arbetssätt. Styrelsen ser positivt på ett demokratiåtagande 
men önskar ett förtydligande kring vad ett undertecknande och åtagande innebär. Styrelsen 
delegerar till Presidiet att hantera frågan . 
 
Samordningsförbundets styrelse tar del av informationen och delegerar till Presidiet 
att hantera frågan om ett demokratiåtagande. 

 
§ 55 Regional FINSAM-konferens  
 
Samordningsförbunden i Stockholms län bjuder in till en inspirationskonferens  

om finansiell samordning den 19 maj. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om 
samordningsförbundens uppdrag och roll i välfärden och utifrån detta inspirera till ökad 
samverkan genom samordningsförbund. Under förmiddagen kommer länets åtta 
samordningsförbund ge en samlad bild av utvecklingen inom den finansiella samverkan 
regionalt samt erbjuda en rad olika temaseminarier. Inbjudna är Samordningsförbundens 
styrelser och beredningsgrupper, förtroendevalda och beslutsfattare hos förbundens 
medlemmar samt andra samarbetspartners till samordningsförbunden i Stockholms län.  

 
Samordningsförbundets styrelse tar del av informationen. 
 
 
§56 Förbundschefen informerar 

 
Rekrytering  
 

Kansliet har rekryterat en utredare som tillträder sin tjänst den 16 augusti (visstid t.o.m. 
2022-09-15) för stöd i behovsanalyser. En utvecklingsledare efter Micaela Magnusson är 
rekryterad och påbörjar sin tjänst den 1 september.  
 
Länspresidie 28/9 
 
Presidierna i Stockholms läns samordningsförbund samlas i ett länspresidie  
den 28 september.  
 
Samordningsförbundets styrelse tar del av information 

http://www.vardemokrati.se/
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§57 Ordförande informerar 
 

NNS- årsmöte 23/4  
Ordförande rapporterar från NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund) årsmöte. 
Val genomfördes och Södertäljes ordförande sitter kvar som vice ordförande i styrelsen för 
NNS. 
 
Nätverksmöte 2/6  

Samordningsförbundet Östra Södertörn har bjudit in till ett nätverksmöte för ordföranden 
och vice ordförande i Samordningsförbund i Stockholms län. En mötesplats och möjlighet 

till erfarenhetsutbyte för förbundens styrelser. Första nätverksmöte är den 2 juni kl. 16-
17.30 på Teams. Anmälan sker genom utsänt mejl 
 
Samordningsförbundets styrelse tar del av information 

 
 
§58Övriga frågor    

 

Inga 

 

 

§59Mötet avslutas  

 
 

Nästa möte 17 september 


