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Närvarande  
Ledamöterna Ordförande Karin Ernlund, Stockholms stad  
    vice ordförande Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen 
       Bengt Johansson, Stockholms läns landsting § 3-15 

Mathias Holmlund, Försäkringskassan 
 

Ersättare  Josefina Sjöblom, Försäkringskassan 
Joanna Erikson, Arbetsförmedlingen 

 
Förhinder hade anmälts av och Petra Larsson, Stockholms läns landsting. 
 
Föredragande vid sammanträdet var förbundschef Eva Magnusson.  
Övrig medverkan: Borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, ekonom Temesgen 
Woldemichael § 1-7, Ann Björkdahl och Iolanda Tavares-Silva §7 och samord-
nare Helena Haapala från Samordningsförbundet.  
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§ 1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista 
Ordföranden Karin Ernlund öppnade sammanträdet.  
Föredragningslistan godkändes. 

§ 2  
Val av protokolljusterare och tid för justering av  
protokollet 
Karin Ernlund och Jan Karlsson fick i uppdrag att  
justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras  
fredagen den 29 mars 2019. 
 



 Protokoll Styrelsemöte  
Samordningsförbundet  

Stockholms stad  
2019-03-28 

Sida 3 (9) 

 

 

 

 

 

 

§ 3 
Årsredovisning 2018 
Dnr Finsam 2019/23 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande årsredovisning för 

2018. 
2. Styrelsen beslutade att översända årsredovisningen till förbundets med-

lemmar. 
3. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.  

 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet Stockholms stad startade sin verksamhet den  
1 mars 2016, med de ingående medlemmarna Stockholms Läns Landsting, För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad.  
 
Tredje verksamhetsåret har präglats av en stark utveckling av förbundet genom 
start av fler individinriktade insatser, totalt 24 insatser har varit igång under året. 
Dessutom tillkommer beslut från 2018 om start av två nya insatser, Aktivitets-
platsen och IPS-coacher inom psykvården. 
 
Totalt deltog 517 deltagare i insatserna och 187 avslutades under året. Struk-
turella insatser har skett genom att Insatskatalogen tagits i bruk och gemen-
samma samverkansarenor har genomförts med 640  
medarbetare/chefer. Behovsanalys, kartläggningar och utredningar har ge-
nomförts av utvecklingsledare på kansliet. 
 
Det ekonomiska resultatet för 2018 visar på intäkter med 25,9 mnkr varav 24 
mnkr från parterna samt 1,4 mnkr i ESF-bidrag mm. Kostnaderna var 30,8 
mnkr. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital på 11,1 mnkr och 
vid utgången av året 6,2 mnkr, enligt rekommendationer från Nationella rådet 
om storlek på eget kapital på 3,5 mnkr så har förbundet ett överskott på + 2,6 
mnkr.  
 
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190328.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga leda-
möter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.  
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§ 4 
Granskning av årsredovisning, revisionsrapport och revisionsberät-
telse 2018 
Dnr Finsam 2019/28  

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att överlämna revisionsrapporten och  

revisionsberättelsen till medlemmar för beslut. 
2. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.  

 
 

Ärendet 
Revisorerna i Samordningsförbundet Stockholms stad har gett PwC i uppdrag 
att granska årsredovisningen för 2018. 
 
”Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
 
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet.” 
 
I revisionsberättelsen för år 2018 tillstyrker parternas utsedda revisorer att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190328.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga leda-
möter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.  
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§ 5 
Ansökan individinriktad insats Bron – övergångar gymnasiesärskola och 
daglig verksamhet   
Dnr Finsam 2019/24 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att finansiera en individinriktad insats Bron, un-

der perioden 2019-06-01 – 2020-05-31. 
2. Styrelsen avsätter medel till insatsen för år 2019 med 933 tkr och för 

år 2020 med 667 tkr.  
 

Ärendet 
Målet i insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan 
gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, sam-
verkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. 
Samt att identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera 
från daglig verksamhet.  
 
Målgruppen för insatsen är elever på St. Eriks gymnasiesärskola och elever 
på Kista byggtekniska gymnasium. Resurser som ska tillsättas är en lots på 
skolan som arbetar med eleverna samt en 0,5 resurs från Arbetsförmedlingen 
som arbetar på skolan. Inom daglig verksamhet tillsätts en 0,5 utredarresurs 
som delas mellan kommunen och Försäkringskassan. Enhetschefen för 
IWork har det övergripande ansvaret.  
 
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190328. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta i enlighet med utskickat förslag 
men med reviderad insatstid från 1 juni 2019  till och med 31 maj 2020. 
Budgeten justeras enligt tidsperioden.  

Jäv 
Mathias Holmlund anmälde jäv i ärendet.  
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§ 6 
Ansökan strukturell insats SIP-samordnare   
Dnr Finsam 2019/25 

Styrelsens beslut 
3. Styrelsen beslutade att finansiera en strukturell insats som SIP-sam-

ordnare, under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31. 
4. Styrelsen avsätter medel till insatsen för år 2019 med 447 tkr och för 

år 2020 med 149 tkr.  
5. Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart. 

 
 

Ärendet 
Målet i insatsen är att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten 
för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare ska skapa samver-
kansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare samordnar sitt arbete 
med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar. 
 
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190328. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut. 
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§ 7   
Rapport – utvärdering och följeforskning Grön Etablering 
Dnr 2018/14 
 
Följeforskare Ann Björkdahl docent vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola 
och Med dr Iolanda Tavares-Silva Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
presenterade utvärderingen av Grön Etablering, en individinriktad insats 
för nyanlända inom etableringsprogrammet  i behov av att förbättra sin 
hälsa. 
Utvärderingsrapporten och sammanfattningen delas ut till styrelseleda-
möterna under mötet.  
 
§ 8  
ESF-projekt MIA, regional utvecklingsledare Socialt företagande 
Dnr 2016/60  
 
Förbundschefen Eva Magnusson informerar om rekryteringen av en regional 
utvecklingsledare för Socialt företagande inom MIA-projektet.   
Till tjänsten har tillkommit 33 ansökningar hittills. Ansökningstiden går ut den 
31 mars.  
 
§ 9  
Utvärdering av Samordningsförbundet Stockholms stad våren 2019 
Dnr 2019/27   
 
Förbundschefen Eva Magnusson informerade att Sweco ska genomföra 
en utvärdering av Samordningsförbundet Stockholms stad, utvärderingen 
ska vara klar under maj månad 2019.  
 
 
§ 10 
Medlemssamråd 9 maj – diskussion om budgetförslag inför 2020 
med dimensionering av kansli, strukturella samt individinriktade 
insatser 
Dnr 2019/10   
 
Förbundschefen Eva Magnusson informerade om det kommande   
medlemssamrådet som äger rum den 9 maj 2019 kl. 13:30.  
Samrådet kommer diskutera budgetförslag för år 2020 med dimension-
ering av kansli, strukturella samt individuella insatser för 2020.  
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§ 11  
Information ISF – Effektutvärdering deltagare från Stockholm  
Dnr 2017/89   
 
Förbundschefen Eva Magnusson informerade om ISF:s uppdrag från re-
geringen att utvärdera Samordningsförbundens verksamhet och effekter. 
Del tre, Effektutvärderingen av deltagare startar i maj 2019 och planeras 
pågå fram till april 2020.  
 
§ 12  
Beviljad ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Stock-
holms stad från Region Stockholm 
Dnr 2019/05  
 
Förbundschefen Eva Magnusson informerade om att Region Stockholm 
beviljat ansvarsfrihet för styrelsen och godkänt Årsredovisningen 2017 
för Samordningsförbundet Stockholms stad.  
 
§ 13  
NNS – rapport från Årsmötet den 26 mars 
Dnr 2019/08 
 
Vice ordförande Jan Karlsson och ledamot Mathias Holmlund deltog i 
NNS årsmötet i samband med Finsamkonferensen den 26 mars. Anne-
Marie Larsson, vice ordförande (M) i Samordningsförbundet Södertälje 
omvaldes till styrelsen på två år.  
Motion från Södra Dalarnas Samordningsförbund ”Att NNS verkar för 
att återföra politisk samordning till den finansiella samordningen 
igen”, antogs.   
 
§ 14 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Nedan beslut fattat enligt delegation anmäldes till styrelsen  
och lades till handlingarna. 
 
- Avtal ekonomistöd mellan Samordningsförbundet Stockholms stad 
och Samordningsförbundet Sundbyberg. Dnr 2019/21 
 
 
 
 
 

 



 Protokoll Styrelsemöte  
Samordningsförbundet  

Stockholms stad  
2019-03-28 

Sida 9 (9) 

 

 

 

 

 

 

§ 15 
Styrelsens frågor 
 
Bengt Johansson framförde tack för en väl genomförd Finsamkonferens och 
delade med sig till styrelsen information från seminariet om goda råd till sty-
relsen: 

• Lämna hatten hemma 
• Behåll partiboken i innerfickan 
• Utveckla kulturkrockarna 
• Skaffa en bra förbundschef 
• Prata med varandra 
• Lär känna verksamheten 
• Förkovra er 
• Håll kontakt med era samordningsförbundskompisar i NNS 
• Håll huvudmännen informerade 
• Se till att det är ordning och reda i ekonomi och styrelsearbete och att 

förbundsordningen är i ordning.  
 
Jan Karlsson informerar om den stora omställningsprocessen inom Arbetsför-
medlingen och som påverkar verksamheten. Beslut om kontorsnedläggningar 
och varsel meddelas inom kort. I Stockholms län berörs ca 600-700 medarbe-
tare.   
 
 

______________________ 


