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§14 
         
Sammanträdets öppnande och upprop 
 
Ordförande Anne-Marie Larsson (M), hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet med 
upprop av tjänstgörande ledamöter. 
 
 
 
§15 
 
Val av justerare 
 
Styrelsen beslutar att utse Viktoria Hjulström (S), Södertälje kommun att jämte ordförande 
justera dagens protokoll.  
 
 
 
§16 
 
Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 
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§17  
 
Årsredovisning och bokslut 2021 
 
Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser där såväl 
individinriktade projekt som mer långsiktig och integrerad samverkan och 
strukturpåverkande insatser ingår. Alla insatser som sker genom förbundet bidrar på olika 
sätt till att uppfylla Samordningsförbundets övergripande mål i verksamhetsplanen. Även 
2021 års resultat har på flera sätt påverkats av pandemins effekter. 
 
Förbundets seminarier har varit fortsatt uppskattade och lockade drygt 940 deltagare under 
året. Vidare har vi gemensamt i länet dragit nytta av de digitala möjligheterna och bjudit in 
till nätverksträffar och föreläsningar för medarbetare och chefer i finansierade insatser på 
temat demokrati och inkludering, med drygt 210 deltagare. 
 
Totalt har förbundet finansierat fem individinriktade insatser som gett stöd till 389 
deltagare och 41% gick direkt till ett arbete eller började studera efter insats. 
 
Pilotprojektet om ökad upptäckt av våld har fortgått och flera aktiviteter har genomförts 
för att sprida kunskap och erfarenhet både lokalt, regionalt och nationellt. 
 
Under året har förbundet fortsatt arbeta med tjänstedesign i syfte att öka delaktigheten och 
involvera användare, såväl medarbetare som deltagare, i utvecklingen av den finansiella 
samordningen. Bland annat har utbildning i tjänstedesign för medlemmarnas medarbetare 
genomförts med goda resultat. 
 
Kansliet arbetar aktivt med uppföljning, utvärdering och processledning. Ett exempel är 
arbetet med det myndighetsgemensamma teamet som startade under året, där samtliga 
medlemmar finns representerade och den lärande utvärdering som kopplats till det. 
Ytterligare exempel är det utvecklingsarbete om pågår med alternativ till sjukskrivning och 
gällande unga med aktivitetsersättning. 
 
Sammanaget är bedömningen att måluppfyllelsen är god för 2021. 
 
Verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på totalt 10,2 miljoner kronor, 4,2 mnkr i 
riktade projektbidrag till MIA-projektet samt övrig intäkt 153 tkr. Därtill hade förbundet 
vid årets början tillgångar på 2,1 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. 
Kostnaderna för verksamheten 2021 uppgick till drygt 14,6 mnkr kronor. Vid 2021 års 
utgång har förbundet omsatt tilldelade medel och även minskat det egna kapitalet med ca 
66 tkr. 
 
 
Revision  
Årsredovisningen granskas av revisionsföretaget KPMG enligt en fastställd revisionsplan. 
Förvaltningsrevisionen innebär en granskning av att samordningsförbundet följer de lagar 
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som gäller för finansiella samordningsförbund, att förbundsordning följs, att betalningar 
och utanordning sker i enlighet med fyra ögons princip samt granskning av större avtal och 
genomläsning av styrelseprotokoll.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11. 
Årsredovisning 2021 inkl. en bilaga. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

årsredovisningen för år 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
______________________________________________________________________ 
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§18  
 
Internkontrollplan 2022  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med intern kontroll avses förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna 
kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet 
inom förbundet verksamhet och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11. 
Internkontrollplan 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

Internkontrollplan 2022 fastställs. 

  
______________________________________________________________________ 
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§18  
 
Revidering av budget 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan styrelsen antog budgeten för 2022 i november 2021 har vissa förändringar skett. 
Detta föranleder behov av att göra en revidering i samband med Årsredovisning 2021.  

Anslaget från medlemmarna är 10 172 tkr. Överskottet från 2021 blev 2 017 tkr i stället för 
2 300 tkr. För år 2022 beräknas intäkterna från Europeiska socialfonden bli ca 4 880 tkr. 
Tidigare beräkning grundar sig på beräknade intäkter, 3 980 tkr,  för januari till september 
2022, men utifrån att medel för oktober till december 2021 ännu inte betalats ut förväntas 
intäkten bli ca 4 880 tkr istället för 3 980 tk för 2022. Sammantaget utökas budgetramen 
med 617 tkr från 16 452 tkr till 17 069 tkr. 
De föreslagna förändringarna gäller ytterligare medel till Aktivitets- och hälsoinsatser, 
300 tkr, som avser möjligheten att fortsätta verksamheten året ut och aktivt arbeta för att 
involvera vården. Ytterligare medel till Alternativ till sjukskrivning, 90 tkr, för att 
möjliggöra upphandling av processtöd. Till sist föreslås ytterligare medel för kartläggning 
och processtöd för att möjliggöra arbetet med kommande ESF utlysning. Posten om 
kvarvarande eget kapital uppgår till 673 tkr och kan användas för eventuella oförutsedda 
kostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11 
Reviderad budget mars 2022 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

revideringen av budget 2022 godkänns och läggs den till handlingarna.  
 
______________________________________________________________________ 
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§19  
 
Långsiktigt arbete med personella resurser i förbundet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet har en grundbemanning på 2,75 tjänster. Utöver detta finansierar 
och köps tjänster hos medlemmarna till individ- och strukturinsatser. Den största delen av 
vår budget går till finansiering av insatser för personer i behov av samordnat stöd, så 
kallade individinsatser (70%) och en liten del av budgeten går till strukturinsatser (11%) och 
administration (19%). Kostnaderna för individinsatser handlar främst om medarbetare 
anställda hos medlemmarna och strukturinsatserna innebär oftast upphandling eller köp av 
tjänst för metodutveckling, processledning, uppföljning och utvärdering genom förbundet. 
De strukturpåverkande insatserna utförs och samordnas i stor utsträckning av kansliet. 
Sedan några år har förbundet avtal med Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 
avseende två tjänster för strukturinsatser. En som kommunikatör och katalogadministratör 
samt en tjänst inom tjänstedesign, båda på vardera 50%. Tjänsten som 
kommunikatör/administratör lånas ut av Arbetsförmedlingen medan tjänsten som 
utvecklingsledare inom tjänstedesign har bestått i projektanställning på årsbasis. 
För att möjliggöra en verksamhet i linje med förbundets målsättning om att arbeta för 
integrerad och mer hållbar samverkan behöver vissa utvecklings- och stödresurser 
kopplade till kansliet göras mer stabila och långsiktiga. Lösningar med inlån och 
tidsbegränsade anställningar har inneburit svårigheter att besätta tjänsterna vilket fått 
konsekvenser för verksamheten. 
 
Utifrån senaste årens utmaningar hos medlemmarna att kunna låna ut personal till 
verksamhet finansierad av samordningsförbundet, samt svårigheter att rekrytera till 
tidsbegränsade uppdrag föreslås att mer långsiktiga avtal skrivs för tjänster inom 
kommunikation, tjänstedesign och utredare från och med 2022. Detta bidrar till mindre 
sårbarhet i kansliet och ökad möjlighet att arbeta aktivt med medlemmarna i syfte att 
utveckla den finansiella samordningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

Förslaget om att mer långsiktiga avtal skrivs för stödjande tjänster inom 
kansliet som t.ex. kommunikation, tjänstedesign och utredare från och med 
2022 godkänns. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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§20  
 
Beslut om deltagande på distans i styrelsemöten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Regioner lämnade under 2019 in en hemställan till regeringen om en ändring i Finsamlagen 
för att göra det möjligt för ledamöter och ersättare att delta på distans i 
samordningsförbundens sammanträden. I hemställan anges att det i nämnda lag saknas 
motsvarande möjlighet som finns för kommun- och regionfullmäktige att besluta om 
deltagande på distans enligt 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). 
 
Regeringen föreslår i proposition 2021/22:67 ”Deltagande på distans i 
styrelsesammanträden i samordningsförbund” ändring i lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Förslaget innebär att ny paragraf införs, §19a, i lagen (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lydelse 19a§: Styrelsen får besluta att 
ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande ska i sådana 
fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att deltagande på distans får ske 
genom enbart ljudöverföring i realtid.  
En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 
Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på distans, ska det av beslutet framgå i vilken 
utsträckning ett sådant deltagande får ske. Beslutet ska dokumenteras” 
 
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagändringen börjar gälla den 16 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU1. Deltagande på distans i 
styrelsesammanträden i samordningsförbund 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

Styrelsesammanträden i Södertälje Samordningsförbund genomförs 
företrädelsevis med samtliga ledamöter närvarande fysiskt på plats. I och med 
lagändringen som gäller från och med den 16 mars 2022 kan enskilda 
ledamöter i undantagsfall delta på distans. Undantag bedöms i samråd med 
ordförande. Presidiet deltar alltid fysiskt. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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§21  
 
Utlysning Europeiska socialfonden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade under 2021 om ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–
2027 (ESF+). Utlysningen för ESF+ beräknas komma försommaren 2022. Inom ramarna 
för den dialog som hållits i den regionala styrgruppen för MIA Vidare har det föreslagits att 
förbundscheferna för samordningsförbunden i Stockholms län formulerar ett förslag till 
projektidé som skulle kunna ligga till grund för en gemensam satsning i nästa 
programperiod för ESF. Förslaget till en projektidé ska under våren 2022 förankras hos 
samordningsförbundens beredningsgrupper, styrelser och styrgrupper. 
Grundidén för projektet är att vi samarbetar i olika spår. Genomförandeprojekt som ger 
stöd till samordningsförbundens målgrupper och kompetensutvecklingsprojekt. Till detta 
läggs ett stort fokus på uppföljning och utvärdering. Utgångspunkten är ett projekt där 
projektorganisation och medlemsorganisationer jobbar nära tillsammans både operativt och 
strategiskt. Den röda tråden i de parallella projekten är att vi utgår ifrån evidensbaserade 
metoder och arbetssätt. 
Styrelsen har tidigare ställt sig positiv till att Samordningsförbundet i Södertälje tillsammans 
med övriga förbund i länet svarar på kommande ESF utlysning med en gemensam satsning. 
Förarbetet inför kommande utlysning är påbörjat. Kansliet föreslåt att förbundschef ges i 
uppdrag att arbeteta fram och förankra förslag på projektidé.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

ge förbundschef i uppdrag att arbeta för och lokalt förankra en 
länsgemensam satsning i kommande ESF utlysning. 
 
 

______________________________________________________________________ 
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§22  
 
BIP utbildning och implementering 
 
Sammanfattning av ärendet 
BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är både i Danmark och internationellt den hittills 
mest omfattande vetenskapliga studien som undersökt vad som faktiskt gör att personer 
utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i samarbete med Væksthuset i Danmark 
erbjuder utbildningar och stöd till implementering som bygger på forskning och resultat 
från Væksthuset forskningscenter och Væksthuset praksis. 
Sedan våren 2021 har frågan om att erbjuda utbildning och implementering av BIP 
forskningsresultat och arbetssätt lokalt i Södertälje diskuterats i Samordningsförbundets 
beredningsgrupp och styrgrupp för MIA Vidare. Vid styrelsesammanträde 2021-09-17 
lyftes frågan. Styrelsen ställde sig positiva till studien och utbildningen men ville avvakta 
med processen att erbjuda utbildningen tills förankringsarbete genomförts bland 
medlemmarna.  
Förslag om att Samordningsförbundet i Södertälje finansierar en utbildnings- och 
implementeringsinsats för medlemmarnas medarbetare kopplade till implementeringen av 
MIA Vidare och det myndighetsgemesnamma teamet. Kostnad för insatsen blir 50 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

finansiering av utbildnings- och implementeringsinsats i enlighet med 
framtagen process till kostnaden 50 000kr godkänns. 
 
 

______________________________________________________________________ 
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§23  
 
Direktupphandling processtöd alternativ till sjukskrivning 
 
Sammanfattning av ärendet 
BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är både i Danmark och internationellt den hittills 
Styrelsen har sedan tidigare beslutat om medel till insatsen alternativ till sjukskrivning där 
processtöd för chefsnätverket ingår. Efter att ha gjort förfrågningar till samtliga 
medlemmar vid två tillfällen genom förbundets beredningsgrupp utan resultat föreslår nu 
kansliet att direktupphandling genomförs för köp av tjänst under en begränsad 
uppstartsperiod.  
 
Förbundet har under åren lånat in resurser från medlemmarna för uppdraget om förbättrad 
samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, Alternativ till sjukskrivning. 
Komplexiteten i uppdraget gör arbetet svårt att genomföra. Hittills har förbättringar 
genomförts och delmål uppfyllts men kansliet tillsammans med beredningsgruppen ser att 
för att nå längre krävs en resurs med specifik kompetens och erfarenhet. Kunskap om det 
lokala arbetet i alternativ till sjukskrivning och den process som pågått sedan 2016 är 
avgörande för ett lyckat resultat.  
 
Med hänsyn till att tjänsten är specifik d.v.s. att den kan inte upphandlas genom 
anbudsupphandling utifrån att själva uppdraget kräver specifik förståelse och kunskap finns 
särskilda skäl att göra avsteg från gällande upphandlingsregler. En förfrågan om 
direktupphandling har ställts till en person med just den eftersökta specifika erfarenhet och 
kompetens. Avsteget från upphandlingsreglerna motiveras utifrån ovanstående. 
 
Förslaget är att anta anbudet som inkommit på förfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

godkänna direktupphandling av konsultjänst från Lena Rogeland med 
maximalt 240 000 kr. 

 
 

______________________________________________________________________ 
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§24  
 
Information 

 Anställning av utvecklingsledare 

 Medlemssamråd 27/4 

 Insatsuppföljning 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
§25  
 
Ordförande informerar 

 Lönesamtal och utvecklingssamtal med förbundschefen är inbokat 

 Årsmöte med NNS sker 3 juni på Arlanda 

 
_____________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                         
§26  

Mötet avslutas  

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagandet 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 


