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Sammanträdesprotokoll 

 
 

  Styrelsen                        2021-10-15  

  

 

ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  Organ 
Samordningsförbundet för 
rehabilitering i Södertälje 

 Sammanträdesdatum 

2021-10-15 
 

Datum då anslaget sätts upp:  

2021-10-20 
Hemsidan SFRIS.se Datum då anslaget tas ned:    

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 
Ängsgatan 1A 1 tr. 

 

Underskrift 
 ............................................................................................................................. ............. 

 

Tid: Fredag den 15/10 2021, kl. 13:00-14:30 

Plats: Hagaberg 

 

 

Ledamöter:  Viktoria Hjulström (S), Södertälje kommun – tjänstgör som ordförande 

 Heidi Ruottinen, Arbetsförmedlingen - tjänstgör 

Veronica Eriksson (Tjänsteperson Fk) – tjänstgör 

Nina Unesi (S) Region Stockholm - tjänstgör 
Anne-Marie Larsson (M) Region Stockholm – ej närvarande  

Stina Sandbladh, Arbetsförmedlingen – ej närvarande 

 

Ersättare:   Per Sydegård (M), Södertälje kommun - närvarande 

Juliet Jacob, Försäkringskassan – närvarande digitalt 

 

Övriga närvarande:  

Sekreterare: Karin Karlberg, Samordningsförbundet 
 
Ledning: Micaela Magnusson, Förbundschef 
                                 

Justerare: Per Sydegård, Södertälje kommun 

  

Plats för justering:  Samordningsförbundets kansli, Ängsgatan 1 A 1tr  

 

Underskrifter  

 

Sekreterare ..................................................................... 

Karin Karlberg, Samordningsförbundet i Södertälje 

 

Ordförande .......................................................................................................... 

Viktoria Hjulström (S) 

  

Justerare .......................................................................................................... 

Per Sydegård (M) 
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Sammanträdets öppnande och upprop 
 
Ordförande Viktoria Hjulström hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet med 
upprop av tjänstgörande ledamöter. 

 

 

 
§78 

 
Val av justerare 
 
Styrelsen beslutar att utse Per Sydegård, Södertälje kommun att jämte ordförande justera 
dagens protokoll.  
 

 

 
§79 

 

Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

 

 
 
 
§80 
 

Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar att lämna föregående protokoll utan anmärkning. 
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Beslutsärenden  
 
§81 Val av nya ledamöter 
 
Sammanfattning av ärendet 
Försäkringskassan har utsett ny ledamot och ersättare till styrelsen. Veronica Eriksson 
utsedd som ordinarie ledamot och Juliet Jacob som ersättare.  
 
Information ges att Heidi Routtinen, ersättare Arbetsförmedlingen kommer att tjänstgöra 
kommande styrelsesammanträden som ersättare för Stina Sandbladh, ledamot 
Arbetsförmedlingen fram tills ny ledamot och ersättare är utsedd hos Arbetsförmedlingen. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-08. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

godkänna val av ny ledamot och ersättare från Försäkringskassan. 

 
§82 Uppföljning internkontrollplan  
 
Sammanfattning av ärendet 
På styrelsemötet den 26 mars 2021 beslutades om en Internkontrollplan 2021 för 
Samordningsförbundet. Styrelsen beslutade om att komplettera Internkontrollplanen med 
GDPR. En uppföljning av internkontrollplanen har gjorts av kansliet. Förbundet har en 
begränsad omfattning av verksamhet och antalet medarbetare är få. Dokumentation, 
rutiner och dylikt går att förbättra och utveckla. Resultatet av uppföljningen visar inte på 
några allvarliga avvikelser. Nytt ekonomisystem har sedan 1 januari 2021 tagits i bruk vilket 
har förändrat utbetalningsrutinen från bank så att det numera krävs två attestanter för att 
utbetalning ska ske. Nya rutiner för uppföljning av arbetet med efterlevnad av GDPR har 
utarbetats under året i och med nytt samverkansavtal gällande dataskyddsombud. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07. 
Bilaga: Uppföljning Internkontrollplan 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.  
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§83 Kalendarium 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet har tagit fram ett kalendarium för 2022, styrelsen har att ta beslut om när 
styrelsemötena ska äga rum. Planeringsdagen föreslås till 20/5-2022 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Kalendarium Sfris 2022 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

godkänna kalendarium för 2022, med reservation för att eventuella 
revideringar kan ske utifrån kommunens kommande kalendarium. 
 

 
§84 Förslag till utökning av tjänst som ekonomiassistent 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kansliet har haft en ekonomifunktion 50% av heltid sedan 2014. Succesivt sedan 2019 har 
arbetsuppgifterna ökat och ekonomiavtal förändrats, tjänstgöringen har ökat i takt med 
förändringarna. Arbetsuppgifter för den kvalificerade ekonomiassistenten är numera 
löpande bokföring och redovisning av förbundets ekonomi, delårsbokslut samt årsbokslut. 
Post- och diariehantering samt i övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter. 
Den tillfälligt utökade tjänstgöringen har det senaste året finansierats via anställningsstöd. 
Förbundschefen föreslår att permanenta den tidsbegränsade utökningen av tjänsten som 
kvalificerad ekonomiassistent till 75 % av heltid. Beslutet innebär en tillkommande kostnad 
för kansliet är 150 tkr per år. Hos samordningsförbund är det stora skillnader hur 
organiseringen ser ut kring ekonomifunktioner. Vid begränsade kanslier köper de tjänsterna 
och vid större kanslier finns flera anställda ekonomer. Exempel från 
Samordningsförbundet Östra Södertörn som har två ekonomer. 
  
Styrelsen diskuterar frågan utifrån de ekonomiska ramarna, fördelningen och omfattning av 
arbetsuppgifter inom kansliet och förutsättningar för anställningar.  
Ordförande föreslår efter förslag från Per Sydegård att styrelsen ska ställa sig bakom 
förslaget men önskar komplettering från förbundet i frågan om redogörelse av vilka 
arbetsuppgifter som ingår i funktionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

1. permanent utöka kansliets ekonomifunktion till 75% av heltid 

2. uppdra åt förbundschef att återkomma med en tydlig arbetsbeskrivning för 

ekonomifunktionen till nästa styrelsemöte 
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Informationsärenden 

 
§85 Insatsuppföljning 
 

Förbundschef redogör för insatsuppföljningen 
 
- MIA Vidare/Myndighetsgemensamt team  

Det myndighetsgemensamma teamet är ett mycket fint exempel på när samverkan 

fungerar, implementeringsarbetet behöver göras på alla nivåer. 

- Alis 

- Hälso- och språkutvecklande insatser 

- Torekällberget 

Deltagarna kommer ofta från Aktivitetscenter inom vuxenenheten på kommunen, 

de som tar del av insatsen har därmed ofta ersättning via Försäkringskassan 

- Tjänstedesign 

- Ökad upptäckt av våld 

Samverkansmöten sker, AF, FK, Alis och MIA är med i arbetet. I 

budgetpropositionen finns en skrivning kring fortsättning på regeringsuppdraget 

- Alternativ till sjukskrivning 

- Insatskatalogen 

Insatskatalogen kommer att gå över till Välfärdsguiden och styrelsen kommer att få 

mer information vid ett särskilt tillfälle när detta blir aktuellt. 

- Stöd till sociala företag - Coompanion  

 
 
Samordningsförbundets styrelse tackar för informationen  
 
 
§86 Medlemssamråd  
Minnesanteckningarna är utskickade, styrelsen ger kansliet i uppdrag att formulera 
prioriteringarna inför beslut om verksamhetsplan med utgångspunkt från inspel från 
planeringsdagen samt prioriteringarna från medlemssamrådet. Eventuella fler medskick kan 
mailas till förbundschef i god tid innan nästa styrelsemöte. 
 
§87 Förbundschefen informerar 
 

- Preliminär medelstilldelning 2022 

- Meddelande om ansvarsfrihet för styrelsen för Försäkringskassan och Södertälje 

kommun har inkommit. 

- Adventsmingel 

- Demokratidag 

 
 



   

 
 

Samordningsförbundet  Sammanträdesprotokoll  

för rehabilitering i Södertälje 
2021-10-15 

 

 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2021-10-20 
 

 

 
 

 

7 

§88 Ordförande informerar 
Ordförande har inget att informera men tackar styrelsen för engagerat deltagande i 
planeringsdagen  
 
§89 Övriga frågor  

Förbundschef informerar om att styrelsens ledamöter är välkomna på presidierna. Föreslår 

att intresserade ledamöter meddelar intresse gång för gång för inbjudan till mötet. 

                                                                                                                                                 

§90 Mötet avslutas  

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagandet 

 
 

Nästa styrelsemöte genomförs den 26:e november 2021 


