
 
  

Samordningsförbundet 
för rehabilitering i Södertälje  

Sammanträdesprotokoll 

 
 

  Styrelsen                        2022-05-20  

  

 

ANSLAGSBEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  Organ 
Samordningsförbundet för 
rehabilitering i Södertälje 

 Sammanträdesdatum 

2022-05-20 
 

Datum då anslaget sätts upp:  

2022-05-31 
Hemsidan SFRIS.se Datum då anslaget tas ned:    

2022-06-22 
 

Förvaringsplats för 
protokollet 
Ängsgatan 1A 1 tr. 

 

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

 

Tid: Fredag den 20/5 2022, kl. 13:00-15.00 §§ 27-37 

Plats: Hagabergs folkhögskola 

 

 

Ledamöter:  Anne-Marie Larsson (M), Region Stockholm 

 Viktoria Hjulström (S), Södertälje kommun 

 Veronica Eriksson, Försäkringskassan 

Viktoria Sauma, Arbetsförmedlingen  

 

Ersättare:   Per Sydegård (M), Södertälje kommun  

 

Övriga närvarande:  

Sekreterare: Micaela Magnusson, Samordningsförbundet 
 
Övriga  
närvarande: Madelene Wennberg, utvecklingsledare 
  
                                  
Justerare: Viktoria Hjulström (S), Södertälje kommun 

  

Plats för justering:  Södertälje stadshus  

 

Underskrifter  

 

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

Micaela Magnusson, Samordningsförbundet i Södertälje 

 

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

Anne-Marie Larsson (M) 

  

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

Viktoria Hjulström (S) 

 
  



   

 
 

Samordningsförbundet  Sammanträdesprotokoll  

för rehabilitering i Södertälje 
2022-05-20 

 

 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2022-05-31 
 

 

 
 

 

2 

Innehåll 
 
Beslutsärenden 

§27 Sammanträdets öppnande och upprop 
§28 Protokollets justering 

§29 Fastställande av dagordning 
§30 Delårsuppföljning 
§31 Agenda 2030, samhällsnytta - lokal pilot 
§32 Stöd till socialt företagande 

 
Anmälningsärenden 
§33 MIA vidare extra medel från ESF 
 
Informationsärenden  
§34 information 

• ESF utlysning 2022 

• Medlemssamråd 27/4 

• Insatsuppföljning  

• Inbjudan 14 juni 

 
§35  Ordförande informerar 

§36  Övriga frågor                                                                                                                                                               
§37  Mötet avslutas  

  



   

 
 

Samordningsförbundet  Sammanträdesprotokoll  

för rehabilitering i Södertälje 
2022-05-20 

 

 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2022-05-31 
 

 

 
 

 

3 

§27 

         
Sammanträdets öppnande och upprop 
 
Ordförande Anne-Marie Larsson (M), hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet 
genom att förrätta upprop av tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

 

 

 
§28 

 
Val av justerare 
 
Styrelsen beslutar att utse Viktoria Hjulström (S), Södertälje kommun att jämte ordförande 
justera dagens protokoll.  
 

 

 
§29 

 

Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
  



   

 
 

Samordningsförbundet  Sammanträdesprotokoll  

för rehabilitering i Södertälje 
2022-05-20 

 

 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 2022-05-31 
 

 

 
 

 

4 

§30  
 

Delårsuppföljning per den 30 april 2022 
 
DNR: SF 22/24 

  
Kansliet har för perioden 1 januari – 30 april 2022 gjort en delårsuppföljning. 
Verksamheten löper på i enlighet med beslutade planer, inga större avvikelser har 
registrerats. 
 
Vissa av posterna i tertialuppföljningen är 0 kr men ska inte ses som avvikelse utifrån att 
fakturor förväntas inkomma och därmed generera kostnader i enlighet med budget. 
Budgetramen, intäkter och föregående års överskott, beräknas till 17 429 tkr i stället för 17 
069 tkr. Denna förändring beror på extra medel till MIA Vidare från Europeiska 
socialfonden. Extra medel innebär något högre intäkter för oktober-december 2021 som 
betalats ut under tertial 1 samt en möjlighet till finansiering för ytterligare en månad 
(oktober) innan avslut. För år 2022 beräknas intäkterna från Europeiska socialfonden bli ca 
5 240 tkr i stället för 4 880 tkr. 
 
Utifrån en nyrekrytering av processledare inom kommunikation förväntas kostnaderna öka 
något, likaså tillkommer kostnader för BIP utbildning och implementering. Kansliet 
föreslår därför höjningar av posterna Kommunikation samt Frukostmöten och seminarier. 
Föreslagna höjningar motsvarar 160 tkr för Kommunikation vilket medför en kostnad på 
300 tkr i stället för tidigare 140 tkr. För Frukostmöten och seminarier föreslås en höjning 
på 100 tkr vilket medför en kostnad på 170 tkr istället för tidigare 70 tkr. Höjningarna sker 
genom omfördelning i budget, medel från kvarvarande eget kapital används. 
Utifrån föreslagna förändringar beräknas utgifterna uppgå till 16 656 tkr i stället för 16 396 
kr, vilket ger ett kvarvarande eget kapital på ca 773 tkr som kan användas för eventuella 
oförutsedda kostnader. Vid föregående prognos i mars uppgick kvarvarande eget kapital till 
673 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Budgetuppföljning tertial 1  
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

godkänna delårsuppföljningen per den 30 april inklusive föreslagna 
förändringar. 

 

______________________________________________________________________  
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§31  
 

Agenda 2030, samhällsnytta – lokal pilot 
 
DNR: SF 22/25 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet har fått förfrågan att delta som lokal pilot i ett nationellt projekt 
som syftar till att med ett utforskande arbetssätt utveckla system för förebyggande insatser 
som förbättrar barn och ungas hälsa. 
 
Projektet finansieras av Vinnova och drivs på nationell nivå av En nationell samordnare för 
Agenda 2030 (dir. 2020:17) tillsammans med Samhällsnytta. Samhällsnytta (Karlstad 
universitet/Experio Lab) är en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i 
samhällsbygget, som behöver nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens 
samhällsutmaningar.  
Syftet med projektet är i första hand att bidra till kunskapen om metod, process för att 
arbeta med komplexa samhällsutmaningar på alla nivåer, men också att bidra till 
kunskapsutvecklingen rörande proaktiva system för barn och ungas välbefinnande och 
tilltro till sin egen förmåga genom att skapa och påverka nationell policy. Arbetssättet är 
utforskande och vi kommer lära genom att arbeta med verkliga utmaningar. På lokal nivå 
syftar projektet till att främja ungas hälsa genom att arbeta förebyggande och att motverka 
att unga blir s.k. ”hemmasittare”. 
 
Samordningsförbundets åtagande i projektet är att bidra med finansiering för 
designresurser samt att tillsammans med region Stockholm fungera som lokal pilot för det 
nationella projektet. Projektet är intressant för Samordningsförbundet eftersom det skulle 
möjliggöra för oss att utforska och stödja utveckling av arbetet med nya målgrupper, nya 
samverkanspartners samt nya arbetssätt.   
 
Genom att delta i projektet får vi: 

• Möjligheten att nyttja nationell expertis i det lokala arbetet. 

• Möjlighet att utforska och utveckla Samordningsförbundets förebyggande arbete. 

• Möjlighet att utforska och utveckla nya arbetssätt för att arbeta med komplexa 

samhällsutmaningar. 

• Möjlighet att påverka policy på nationell nivå. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11. 
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Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

1. ställa sig bakom att förbundet medverkar i projektet som lokal pilot ihop med 

Region Stockholm och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem under 

hösten 2022 och hela år 2023. 

2. avsätta 100 tkr under hösten 2022 för finansiering av designresurs till projektet. 

 
Besluten gäller under förutsättning att Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 
medverkar som pilot. 

 

  
______________________________________________________________________ 
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§32  
 

Stöd till socialt företag genom Samordningsförbundet 
 
DNR: SF 22/26 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet har sedan 2013 har genom avtal finansierat en deltidsresurs för 
utveckling och stöd för socialt företagande i Södertälje.Uppdraget syftar till att främja jobb 
och sysselsättning i Södertälje kommun genom företagsrådgivning, vägledning och 
affärsutveckling för arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) och sociala företag som 
arbetar för bättre integration och inkluderande arbetsmarknad. 
Samordningsförbundet vill genom samverkan med arbetsgivare främja etablering på 
arbetsmarknaden för förbundets målgrupp. Sedan 2013 har finansiering och stöd främst 
handlat om att stöd till sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag. 
Samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp har sedan en tid diskuterat om det 
finns andra och mer effektiva sätt att erbjuda stöd till företag i Södertälje, stöd för att 
arbetsgivare ska erbjuda arbetsträning och anställning. Därför föreslås nu en översyn av 
befintligt avtal med Coompanion samt framtagande av förslag på arbetsgivarsamverkan i 
Södertälje. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar att 
 

1. ge förbundschef i uppdrag att se över befintligt avtal med Coompanion inför 2023. 

2. ge kansliet i uppdrag att undersöka och formulera förslag på hur förbundet kan 

främja och stödja arbetsgivarsamverkan framöver. 

 
 

 
______________________________________________________________________ 
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§33 
 

Extramedel till MIA Vidare från Europeiska socialfonden 
 
DNR: SF 22/27 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Genomgång av projektbudget för MIA Vidares har visat att medel från Europeiska 
socialfonden finnas för genomförande ytterligare en månad, efter september. I avstämning 
med Europeiska socialfonden har projektledningen för MIA Vidare regionalt beslutat att 
erbjuda möjlighet för samtliga delprojekt använda projektmedel även under oktober 
månad. 
Förfrågan har gått ut med följande kriterier att besvara för varje delprojekt. För att kunna 
använda ESF-medel även under oktober månad krävs följande: 

• Att förbundet har egna medel för medfinansiering under oktober månad. 

• Att delprojektet fortfarande driver delprojektet med upplägg och innehåll som tidigare. 

• Att det finns medarbetare som arbetar med deltagare och som kan tidsrapportera sitt 

arbete under oktober månad. 

• Att det finns deltagare inskrivna i projektet och som kan lämna närvarorapport för oktober 

månad. 

Styrelsen har tidigare tagit beslut om att finansiera MIA Vidare Södertälje året ut med 
förbundsmedel. Därför uppfyller delprojektet samtliga av ovan kriterier och har därmed 
lämnat svar om att Södertälje har möjlighet att använda ESF-medel även under oktober 
månad. 
Genomförande med ESF-medel hade beräknat avslut i september, denna förlängning 
innebär således ytterligare finansiering med ESF-medel och mindre finansiering med 
förbundsmedel 
 
 
Underlag för ärende 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
 
 
Samordningsförbundets styrelse tar del av informationen 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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§34  
 

Information 

• ESF utlysning 2022 

• Medlemssamråd 27/4 

• Insatsuppföljning 

o Alis tillvaratagande och utveckling 

o MIA Vidare tillvaratagande och implementering 

o Myndighetsgemensamt team (MGT) utvärdering 

o Tjänstedesign utvecklingsprogram och resurs 

o Torekällberget belyser stort behov av arbetsträningsplatser hos medlemmar 

o Insatskatalogens administration sköts av redaktionen året ut. 

• Inbjudan 14 juni 
 
______________________________________________________________________ 
 
§35 
 

Ordförande informerar 
 
Årsmöte med Nationellt Nätverk för Samordningsförbund (NNS) sker 3 juni på Arlanda. 
Anne-Marie Larsson är vice ordförande i NNS och medverkar. Victoria Hjulström 
medverkar som ombud för Södertälje. 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         

§36 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         

§37 

Mötet avslutas  

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagandet 

_____________________________________________________________________ 

 


