


Samordmngsforbundct 

Stockholms stad 

§ 1

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 
Stockholms stad 

2018-11-29 
Sida 2 (17) 

Sammanträdets öppnande och godkännande av

fö red ragningslista

Ordföranden Emilia Bjuggren öppnade sammanträdet.

F öredragningslistan godkändes.

§2

Val av protokolljusterare och tid för justering av

protokollet

Ordföranden Emilia Bjuggren och vice ordföranden

Jan Karlsson fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Protokollet ska justeras torsdagen den 13 december 2018.



Samordningsforbundet 

Stockholms stad 

§3

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 

2018-11-29 
Sida 3 (17) 

Verksamhetsplan och budget 2019 med preliminär
budget för 2020-2021
Dnr Finsam 2018/75

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan och

budget för 2019 samt preliminär budget för 2020-2021
och att överlämna denna till ägarna.

2. Styrelsen beslutade att justera paragrafen
omedelbart.

Ärendet 
I verksamhetsplanen för 2019 beskrivs samordningsförbundets 
inriktning för det fjärde verksamhetsåret. 

Målet är att undvika gråzoner och överbrygga glapp mellan 
myndigheterna genom att utveckla välfungerande samverkan 
och använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt. För att 
underlätta behovsanalyser och uppföljning beskriver verksam
hetsplanen förbundets prioriterade målgrupper. Verksamhetspla
nen innehåller även ett antal prioriterade geografiska områden 
som är mer utsatta än andra. 

Två ägarsamråd ska genomföras med medlemmarna i samband 
med årsredovisningen för 2019 samt verksamhetsplaneringen 
för 2020. 

Den totala budgetramen för 2019 uppgår till 32 000 tkr. Den 
övervägande delen (70 procent) av de budgeterade kostnader 
avser finansiering av insatser och projekt som kommer att drivas 
av förbundets medlemmar. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
21 november 2018. Ytterligare en sida om ohälsotal och vård
konsumtion tillkommer ärendet och anmäls på sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut samt med tilläggssidan. 





Samordmngsforbundct 

Stockholms stad 

§4

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 

2018-11-29 

Sida 5 (17) 

Delegationsordning 2019 för Samordningsförbundet
Stockholms stad
Dnr Finsam 2018/105

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen godkände delegationsordningen 2019

för Samordningsförbundet Stockholms stad.

2. Styrelsen beslutade att ge ordförande, eller vid
dennes frånvaro vice ordförande, rätten att besluta å
styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
styrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Ärendet 
Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas 
av styrelsen, men där styrelsen beslutat flytta över beslutanderät
ten till någon annan, beslutet delegeras. Detta görs formellt i 
ärendet delegationsordning. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
20 november 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 
Sida 6 (17) 

§5
Attestordning för 2019 
Dnr Finsam 2018/111 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen godkände attestordningen.

2. Styrelsen beslutade att ge förbundschefen i
uppdrag att upprätta förteckning över attestanter och
utanordnare.

Ärendet 
För tillfredställande intern kontroll och god redovisningssed ska 
samordningsförbundet se till att samtliga utbetalningshandlingar 
föregås av attest och utanordning. För att samordningsförbundet ska 
kunna hantera ekonomiska rutiner krävs att attestansvariga 
utses. Attestansvarig är ansvariga för de konton där verksamhetens 
kostnader och intäkter redovisas. För att inte jävssituationer ska upp
stå ska attest inte utföras av den som ska ta emot tjänsten eller vara, 
exempelvis vid reseersättningar, kurser eller mobilräkningar etc. 

Till beslutsattestanter utses ordförande, vice ordförande och 
förbundschef. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
20 november 2018. 

Besluts gång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut. 
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Samordmngsforbundct 

Stockholms stad 

§6

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 
Stockholms stad 

2018-11-29 
Sida 7 (17) 

Reviderad upphandlingspolicy för Samordningsförbundet
Stockholms stad 2018
Dnr Finsam 2018/115

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till förbundschefen att

komplettera upphandlingspolicyn med sociala klausuler vid
förbundets egna upphandlingar och därefter åter ta upp ären
det för beslut i styrelsen.

Ärendet 
Samordningsförbundet Stockholms stads upphandlingspolicy 
utgör riktlinjer för förbundets upphandling och tar sin utgångspunkt 
i de regelverk som finns för Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen, 
Stockholms läns landsting och Försäkringskassan. 

Upphandlingspolicyn är sedan tidigare fastställd av förbundets 
styrelse 2016-03-31. Ändringar och tillägg av denna policy ska 
beslutas av styrelsen. 

Alla upphandlingar inom Samordningsförbundet 
Stockholms stad ska göras i enlighet med upphandlingslagstift
ningen, Lag (2016: 1 145) om offentlig upphandling (LOU) samt 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt de riktlinjer och 
policys som gäller för respektive i samordningsförbundets ingående 
organisation. 
Direktupphandling utan krav på föregången annonsering får 
göras för belopp upp till 586 907 kronor. Tröskelvärdet revideras 
vartannat år from 1 jan 2018. Direktupphandling ska alltid göras 
med utnyttjande av befintlig konkurrens. Minst tre leverantörer ska 
tillfrågas om möjligt. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
20 november 2018. 

Beslutsgång 
Ledamoten Mathias Holmlund, Försäkringskassan framförde ett förslag 

om att upphandlingspolicyn ska kompletteras med sociala klausuler vid 

förbundets egna upphandlingar där det är möjligt. 

Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt Mathias 

Holmsunds förslag och där efter åter ta upp ärendet för beslut i styrelsen. 



Samordnmgsforbundet 

Stockholms stad 

§7

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 
Sida 8 (17) 

Fastställande av datum för styrelsemöten 2019
Dnr Finsam 2018/106 

Styrelsens beslut 
I. Styrelsen beslutade att fastställda 2019 års första

sarnrnanträdesdatum för styrelsen till den 29 januari,
klockan 09.00-11.00. Resterande sarnrnanträdesdatum
föreslås beslutas vid det första sarnrnanträdet för året.

Ärendet 
Under 2019 föreslås styrelsen sarnrnanträda följande datum: 
Torsdagen den 31 januari kl. 9 - 11 
Torsdagen den 28 mars kl. 9 - 11 
Torsdagen den 29 maj kl. 9 - 11 

Torsdagen den 27 september kl. 9 - 11 
Torsdagen den 28 november kl. 9 - 11 

Nationell Finsamkonferens äger rum den 26-27 mars i 
Stockholm. 

Styrelsen och beredningsgruppen föreslås ha en gemensam 
planerings- och visionsdag under hösten 2019 för 
verksamhetsplanering inför 2020. Syftet är att få fram underlag 
till inriktningen för det fortsatta arbetet. Förslag på datum är 
den onsdagen 11 september kl. 9-16. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
22 november 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instärnrnande från 
samtliga ledamöter, att styrelsen endast skulle besluta om 2019 
års första sarnrnanträdesdatum och sedan låta den nya styrelsen 
besluta om resterande sarnrnanträdesdatum. 



Samordn1ngsforbundet 

Stockholms stad 

§8

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 
Sida9(17) 

Deltagande vid nationell Finsamkonferensen i
Stockholm den 26-27 mars 2019
Dm Finsam 2018/117

Styrelsens beslut 
I. Styrelsen beslutade om deltagande vid Finsamkonferen

sen 2019 för förbundets ägarrepresentanter, styrelsen,
kansli samt egna projektledare.

2. Förbundet finansierar deltagarnas kostnader för
konferensavgiften.

Ärendet 
Preliminär inbjudan med save the date har inkommit från 
Nationella Rådet för Finsamkonferensen den 26-27 mars i 
Stockholm. Samordningsförbunden i Stockholms län står som 
värdar för 2019 års nationella konferens som kommer att äga 
rum på Stockholm City Conference samt med en 
konferensmiddag på Stadshuset. 

Kostnader för deltagande på konferensen är ca 2 900 kr inklu
sive middag. För deltagare från Stockholm tillkommer inga 
ytterligare kostnader för logi eller resor. Beräknad totalkostnad 
för förbundets deltagande blir totalt 110 tkr, baserat på 37 
deltagare. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
20 november 2018. 

Besluts gång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§9

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 
Stockholms stad 

2018-11-29 

Sida 10 (17) 

Ansökan om individinriktad insats Integrering av IPS
i Psykosvården
Dm Finsam 2018/107

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att finansiera en individimiktad

insats Integrering av IPS i psykosvården, under
perioden 2018-03-01 -2022-02-28.

2. Styrelsen avsätter medel till insatsen för år 2019
med 1 935 tkr, år 2020 med 3 733 tkr, år 2021
med 3 795 tkr och år 2022 med 740 tkr.

Ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) har inkommit med en 
fyrpartsansökan tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Stockholms läns 
landsting genom Psykiatri Norra och Södra Stockholm. 
Ansökan handlar om att använda !PS-metoden inom psykosvår
den för att ge fler människor ett stöd ut på arbetsmarknaden och 
tillgång till studier. Människor som i dagens strukturer inte får 
stödet trots egen önskan om att arbeta eller studera. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
22 november 2018. 

Besluts gång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut. 

Jäv 
Mathias Holmlund, Försäkringskassan anmälde sig själv som jävig 
och deltog därmed inte i behandlingen av detta ärende. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§ 10
lnterkontrollplan för 2019
Dnr Finsam 2018/119

Styrelsens beslut 

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 

Sida 11 (17) 

1. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet 
Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att 
säkerställa de, av styrelsen, fastställda verksamhetsmässiga och 
ekonomiska målen. Internkontrollen ska ge en rimlig försäkran 
om att förbundets mål uppnås inom följande områden: 

ändamålsenligt och effektive verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt 
efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 

För att ge en rimlig försäkran om att ovan beskrivna målen 
uppnås förslås därför bifogad internkontrollplan. Internkontroll
planen är framtagen genom diskussion med Samordningsförbun
dets anställda. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat den 
20 november 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle återremittera ärendet för 

vidare utveckling och komplettering. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§ 11
Val av interrimsordförande
Dnr Finsam 2018/120

Styrelsens beslut 

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 

Sida 12 (17) 

1 . Styrelsen utser Jan Karlsson att utöva ordförandeskapet 
i styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad 
samt som dennes ersättare utse Mathias Holmlund intill 
dess val av ordförande och vice ordförande förrättats och 
under förutsättning att namngivna personer väljs till 
styrelseledamöter i förbundet för den aktuella perioden. 

Ärendet 
Kommuner och landsting som är medlemmar i 
Samordningsförbundet Stockholms stad kommer att per 
den 1 januari 2019 utse ledamöter till förbundets styrelse. 

V id styrelsens första möte ska ett arbetsutskott i form av 
ordförande och en vice ordförande väljas. I väntan på att den 
nya styrelsen utser ordförande och vice ordförande utses en 
interrimsordförande. Som förslag till interrimsordförande 
föreslås Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen och som hans 
ersättare Mathias Holmlund, Försäkringskassan. Beslutet 
gäller under förutsättning att respektive dessa två personer har 
utsetts till ledamöter i förbundets styrelse. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 
den 21 november 2018. 

Besluts gång 
Ordföranden Emilia Bjuggren föreslog, med instämmande från 

samtliga ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat 

förslag till beslut. 

tJ) 

7L,_ 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§ 12

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 

Sida 13 (17) 

Hyresavtal lokalt till Aktivitetsplatsen för åren

2019-2023

Dnr Finsam 2018/118

Förbundschefen Eva Magnusson informerade styrelsen om det 

pågående arbetet med att få klart ett hyresavtal för Aktivitetsplat

sen. I dagsläget tittar man på en lokal vid Liljeholmen som, i det 

fall avtal tecknas, först måste renoveras för att passa önskat behov. 

Enligt delegationsordningen har förbundschefen mandat att fatta ett 

beslut om detta och kan teckna avtal, men för ändå en dialog kring 

hanteringen med arbetsutskottet innan. Avtalet avser gälla 5 år och 

tillträde efter renoveringen skulle bli under juni 2019. 

§ 13

Föreläggande Arkivmyndigheten - beslut om

Klassificeringsstruktur för Samordningsförbundet

Stockholms stad samt Avslutande av inspektionsärende från

Stadsarkivet Stockholm stad

Dnr Finsam 2018/39

Två bilagor utsändes till styrelsen inför mötet och låg som grund 

till denna punkt. Den ena avsåg ett beslut från Stadsarkivet om 

godkännande av klassificeringsstruktur för Samordningsförbundet 

Stockholms stad och strukturen ska gälla retroaktivt från 2016. 

Den andra avsåg uppföljningen av Stadsarkivets förelägganden 

vid inspektionen som gjordes den 15 februari 2018 och där det 

framgår att de avslutat inspektionsärendet då de förelägganden 

som utfärdades gällande allmänna handlingar nu är åtgärdat. 

Förbundschefen Eva Magnusson meddelar styrelsen att det pågår 

ett arbetar kring en upphandling av ett digitalt dokument- och 

ärendehanteringssystem. 

§ 14

Handlingsplan Socialt Entreprenörskap Stockholm

Länsstyrelsen

Dnr Finsam 2018/116

Handlingsplanen utsändes till styrelsen inför mötet och anmäls 

främst för kännedom då förbundet varit delaktiga i framtagandet 

av handlingsplanen. 



Samordningsforbundet 

Stockholms stad 

§ 15

Medlemssamråd den 29 oktober 2018

Dm Finsam 2018/05

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 

Sida14(17) 

Anmälan av mötesanteckningar från Medlemsrådets 2018-10-

29, vilka utsändes till styrelsen inför mötet. 

Förbundschefen Eva Magnusson redogjorde kort om vilka diskuss

ioner som hade uppkommit utifrån redovisningen av halvårsbudgeten 

under Medlemssarnrådet. 

Vid medlemssarnrådet lyfte Försäkringskassan frågeställningen kring 

fördelningen av medel till individimiktade respektive strukturimik

tade insatser, en fördelning som idag följer Stockholms stads kom

munfullmäktiges beslut vid införandet av Samordningsförbundet 

2016. Styrelsen är den part som beslutar om imiktningen av insatser 

och diskussionen får tas upp i styrelsen under verksamhetsåret 2019. 

§ 16

Lägesavstämning uppdraget PTSD

Dm Finsam 2018/61

Utredaren Karin Jacobsen redogjorde kort för de synpunkter 

som inkommit över utredningsrapporten som under hösten varit 

på remissrunda. En av synpunkterna berörde vikten av att ha en 

tydligt definierad målgrupp. Vidare var näst in till alla svarspar

ter positiva till den strukturella insatsen Gemensam kompetens

utveckling som presenterades. De ansåg att kompetensutveckl

ingen är viktigt och något som man kontinuerligt behöver arbeta 

vidare med. 

Gällande den individimiktade satsningen samlokaliserat stöd var 

svarsparterna inte lika eniga i sina svar. Några kände en viss oro 

inför att samlokalisera stöd och insatser. 

Ett förslag till beslutsärende kommer att skrivas fram och förväntas 

tas i januari 2019, det finns budget avsatt i verksamhetsplanen. 

Emilia Bjuggren poängterade att målgruppen behöver stöd och 

insatser. Hennes medskick var att fortsätta driva frågan eftersom 

det behövs och kommer att ge effekt. 



Samordnmgsforbundet 

Stockholms stad 

§ 17

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2018-11-29 

Sida 15 (17) 

Halvtidsrapport utvärdering Grön Etablering

Dnr Finsam 2018/05

Delutvärdering Grön Etablering utsändes till styrelsen inför 

mötet och låg som grund för denna punkt. 

Utvärderingen redogör bland annat för behov hos deltagarna för 

att de ska komma närmre arbetsmarknaden och utvärderingen 

visar att målgruppen mår bättre vid mätningstillfället. Halvtids

rapporten kommer att ligga som underlag för beslut huruvida 

förbundet ska gå vidare med detta projekt framöver. Den slutliga 

rapporten väntas presenteras under februari 2019. 

§ 18

ESF-projekt MIA - nulägesbeskrivning

Dnr Finsam 2016/60

Förbundschefen Eva Magnusson redogjorde kort om statusrap

porten per november 2018 som gjort för MIA. Presentationen 

lyfter bland annat upp deltagarna uppdelat på kön samt ålder, 

var deltagarna är remitterade från, hur lång tid de medverkat i 

projektet, deltagarnas försörjningssituation samt avslutade delta

gare inom projektet. 

Presentationsmaterialet delgavs styrelsen digitalt efter 

sammanträdet. 

§ 19

NNS - information och handlingar

Dnr Finsam 2018/08

NNS styrelseprotokoll 2018-10-15 utsändes till styrelsen inför 

mötet och låg som grund till denna punkt. 

Förbundschefen Eva Magnusson redogjorde kort för höstkonfe

rensen vilken hon och Mathias Holmlund, Försäkringskassan, 

deltog vid 12-13 november. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§ 20

Rapport implementering UngKOMP

Dm Finsam 2017/79

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 

2018-11-29 

Sida 16 (17) 

Malin Årskog Mandelius och Claudia Zamorano från Arbetsför
medlingen informerade om bakgrunden till UngKOMP och lite kort 
om nuläget. Då projektet avslutades i mars 2018 och implemente
ringen är nästa steg så har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på 
implementering. 

Samordningsförbundet har finansierat verksamheten under perioden 
april till och med december 2018. 

Malin och Claudia presenterar förslaget för implementeringen, redo
visar hinder de stött på för att ge en förståelse för fördröjningen och 
delger hur de planerar att arbeta vidare med projektet framöver. 

Presentationsmaterialet delgavs styrelsen digitalt efter 
sammanträdet. 



Samordningsforbundct 

Stockholms stad 

§ 21

Protokoll Styrelsemöte 

Samordningsförbundet 

Stockholms stad 

2018-11-29 

Sida 17 (17) 

Anmälningsärenden beslutade enligt delegation

Nedan beslut fattade enligt delegation anmäldes till 

styrelsen och lades till handlingarna. 

- Avtal tillsvidare anställning. Anställning av ekonom/admi

nistratör. Dnr Personalakt

- Beslut om upphandling lokalvård. Upphandling av

städtjänster inom AFs ramavtal med ISS.

Dnr Finsam 2018/70

- Beslut om upphandling av utvärderingstjänster.

Upphandling inom AMFs ramavtal.

Dnr Finsam 2018/93

- Samarbetsavtal Finsamteam på Liljeholmens ve.

Dnr Finsam 2018/104

- Samarbetsavtal Finsamteam på Hässelby ve.

Dnr Finsam 2018/38

§ 22
Styrelsens frågor

Inga frågor från styrelsen anmäldes. 

Emilia avslutar sammanträdet, tackar för sin tid som ordförande i 
styrelsen och önskar styrelsen fortsatt lycka till i arbetet med sitt 
uppdrag. 

Förbundschefen överlämnar en julblomma till samtliga deltagare. 
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