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F~irik Lindstål . 

ztv/f;::' 
Mathias Holmlund Lykke Ask, sekreterare 

Närvarande 
Ledamöterna Ordförande Fredrik Lindstål, Stockholms stad 

Mathias Holmlund, Försäkringskassan 

Ersättare Josefina Sjöblom, Försäkringskassan 

Förhinder hade anmälts av Bengt Johansson och Petra Larsson från 
Region Stockholm, Luis Alberto Gomez och Linnea Stigsäter från 
Arbetsförmedlmgen samt Salar Rashid från Stockholms stad. 

Föredragande vid sammanträdet var förbundschef Eva Magnusson. 
Övrig medverkan bitr förbundschef Helena Haapala från Samord 
ningsförbudet, utredare Kann Jacobsen från Samordningsförbundet, 
Carina Lennberg och Ulrika Mattisson, Arbetsmarknadsförvaltnmgen. 
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§1 
Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista 

Ordföranden Fredrik Lmdstål öppnade sammanträdet. 
Föredragningslistan godkändes. 

§2 
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet 

Fredrik Lmdstål och Mathias Holmlund fick i uppdrag att justera 
dagens protokoll. Protokollet ska Justeras senast torsdagen den l 0 
oktober 2019. 
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§3 
Val av vice ordförande till styrelsen 
Dnr 2019/73 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att Mathias Holmlund träder in som 

vice ordförande. 

2. Styrelsen beslutade att omedelbart justera beslutet. 

Ärendet 
I detta ärende föreslås ny vice ordförande för styrelsen då tidigare vice 
ordförande Jan Karlsson har avslutat sitt uppdrag i styrelsen. 

Ärendet framfördes muntligt vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog att Mathias Holmlund skulle träda 
in som vice ordförande efter Jan Karlsson Josefina Sjöblom ställde sig 
bakom ordförandens beslutsyrkande, 

Mathias Holmlund deltog inte I beslutet. 
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§4 
Halvårsrapport 2019 
Dnr 2019/64 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen godkände hal vårsrapport för 2019. 

Ärendet 
I detta ärende anmäls halvårsrapporten per den 30 juni 2019. Rapporten 
redovisar utfallet för ekonomi och verksamhet 1 relation till den budget 
som Samordningsförbundet Stockholms stad har för 2019. 

Ärendet har redovisats 1 ett tjänsteutlåtande daterat 190917. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut. 
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§5 
Principfördelning av medel år 2020 gällande strukturella och 
individinriktade insatser 
Dnr 2019/74 

Styrelsens beslut 
l Styrelsen beslutade att budgeten för år 2020 fördelas till 

individinriktade msatser med 75 procent och till strukturella 
insatser med 25 procent. 

Ärendet 
Inför budgetåret 2020 önskade ägarna i medlemssamrådet under våren 
2019 att styrelsen tar ett gemensamt principbeslut gällande fördelningen 
av medel framöver 

Kansliet har gällande samarbetsavtal för individinriktade insatser för 
nästa år som täcker en betydande andel av budgeten och föreslår att 
75 procent ska vara individinriktade msatser och 25 procent ska vara 
admmistrativa kostnader. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190917. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lmdstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut. 
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§6 
Stockholmsmodellen - remissvar och förslag på fortsatt arbete 
Dnr 2017/56 

Styrelsens beslut 
1 Styrelsen godkände sammanfattningen av remissvaren för 

Stockholmsmodellen 

2 Styrelsen godkände den strukturella insatsen Förslag på fortsatt 
arbete - Stockholmsmodellen och beslutar att finansiera msatsen 
med 300 tkr år 2019 och 300 tkr år 2020. 

Ärendet 
Förslaget på Stockholmsmodell har skickats på remiss, enligt beslut av för 
bundets styrelse. Förslaget består av en processkarta och ett handläggarstöd. 
Processkartan beskriver parternas arbetssätt kring målgruppen. Remissen 
skickades till Försäkrmgskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, 
Stockholms stad samt till de åtta samordningsförbunden I Stockholms län 

Förbundets slutsats av remissvaren är att 
• Remissvaren är väldigt olika. 
• Stockholms stad är mest positiv till Stockholmsmodellen och vill 

att förbundet ska ta fram en gemensam överenskommelse. 
• Förbundet justerar Stockholmsmodellen enhgt rermssinstansernas 

förslag och processen för hälso- och sjukvårdens arbete behöver 
förtydligas. 

Det har varit ett omfattande arbete att ta fram Stockholmsmodellen. Det krävs 
fortsatt arbete mom förbundet för att alla aktörer ska kunna arbeta enhgt mo 
dellen. Eftersom remissvarens åsikter var så olika föreslår förbundet att 
Stockholmsmodellen genomförs under ett år i en stadsdel som ett pilotprojekt 
och en annan stadsdel fungerar som kontrollgrupp. Om projektets resultat är 
positiva kan beslut tas att fler stadsdelar involveras. 

Arbetet med att ta fram en gemensam blankett för socialtjänstens förfrågan 
till läkare är ett omfattande arbete som behöver diskuteras vem som ska leda 
det och vilka resurser som behövs. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190917 
Karin Jacobsen, utreda på Samordningsförbundet föredrog ärendet för styrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lmdstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Styrelsen önskar få återkoppling av ärendets framskridande I form av ett 
anmälningsärende på november - sammanträdet. 
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§7 
Förlängning av ESF-projektet MIA- MIA Vidare 
Dnr 2016/60 

Styrelsens beslut 
l. Styrelsen ställde sig bakom att förbundets kansh, 

projektledningen och den regionala styrgruppen arbetar 
för att möjliggöra en förlängning av ESF-proJektet MIA 
under perioden 2020-2022. 

Ärendet 
Ml.Acprojektet delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) med 
100 mnkr Projektägare är Samordnmgsförbundet Östra Södertörn och 
sex samordnmgsförbund i länet deltar som delprojektägare. Projektet 
omfattar 2 500 deltagare under perioden 2017-2020. Projektet ska bidra 
till en sammanhållen syn på samverkan inom regionen så att förbunden 
ses som ett bra alternativ för personer som är 1 behov av samordnande 
rehabihtermgsinsatser, 

Projektets mål är att bidra till att kvinnor och män som är arbetslösa 
eller står särskilt långt från arbetsmarknadens kommer till arbete, stu 
dier eller närmar sig arbetsmarknaden och kan delta i ordinarie arbets 
förberedande insatser. 

ESF har meddelat att det finns möjlighet att söka medel för att förlänga 
MIAs insatser under en tvåårsperiod och deadlme för ansökan är den 
3 oktober 2019 MIAs regionala styrgrupp ställer sig bakom en förlängning. 

Den lokala styrgruppen i Stockholms stad är intresserad av en förläng 
nmg under förutsättning att delprojektägarskapet I Stockholms stad 
flyttas från Arbetsmarknadsförvaltnmgen till stadsdelsförvaltningarna. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190917. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut. 
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§8 
Förlängning av Finsamteam på psykiatriska mottagningar och 
avslutning av teamen på vårdcentralerna 
Dnr 2017/57 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att avsluta finansieringen av msatsen 

Fmsamteam på vårdcentralerna Kista, Tensta, Liljeholmen, 
Skärholmen och Hässelby från och med den 1 oktober 2019. 

2. Styrelsen beslutade att fortsätta finansiera insatsen Finsamteam 
på de psykiatriska mottagnmgarna vid Affektiva mottagnmgen 
Globen Psykiatrin Södra Stockholm och ADHD- och Affektiva 
mottagningen vid Atlasmuren Norra Stockholms psykiatri till 
och med 31 december 2019. 

3 Styrelsen beslutade att Justera paragrafen omedelbart. 

Ärendet 
Finsamteamen på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar har utvärderats 
under våren 2019 av en extern utvärderare Veta Advisor AB, se bilaga I. På 
vårdcentralerna har det varit svårt att rekrytera deltagare då upptagningsom 
rådet varit begränsat enbart till den stadsdelen vårdcentralen ligger i. Utvär 
deringen visar också på en del utvecklingsområden kring hur Finsamteamens 
arbete genomförts på vårdcentralerna. De lokala styrgrupperna har diskuterat 
och bekräftat utveckhngsområdena. 

De psykiatriska mottagningarna har lyckats bättre med utvecklingen av 
samverkansformen samt att hitta gemensamma deltagare till teamen. 

Förslaget innebär att förbundet fortsätter finansiera de två Fmsamteamen, 
ett vid Affektiva mottagningen vid Globen och ett vid ADI-ID- och Affektiva 
mottagningen vid Atlasmuren. I verksamhetsplanen för 2019 har det budgete 
rats för 310 tkr respektive 300 tkr för dessa team. Förslaget innebär att finan 
siering av Finsamteamen på vårdcentralerna avslutas från och med den 
1 oktober 2019 

Sedan hösten 2018 finansierar förbundet Finsamteam även på Jobbtorgen. 
Jobbtorgsteamen har ett större upptagningsområde kan därmed ta emot 
deltagare från hela staden. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190917 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styre I sen skulle bes luta en hgt utskickat förs lag til I beslut.~ J~ 
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§9 
Ansökan från DEV-projektet kring utökad lokalbudget 2019 
Dnr 2018/37 

Styrelsens beslut 
1 . Styrelsen beslutade att avslå tilläggsansökan om finansiering av 

lokalkostnader för den individinriktade insatsen DEV. 

Ärendet 
Förbundet finansierar den mdividinriktade msatsen DEV sedan 1 juni 2018 
(beslut i styrelsen 2018-03-27 § 10). Projektet har mkommit med en tilläggs 
ansökan gällande lokalkostnader på 227 tkr för 2019 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190917. 

Beslutsgång 
Ordförande Frednk Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enhgt utskickat förslag till beslut. 
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§ 10 
Tillsättning av ny förbundschef 
Dnr 2019/59 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att tillsätta Anmka Angerfelt som 

förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad 
med tillträde 2020-01-01 

2. Styrelsen beslutar att utse Annika Angerfelt som firmatecknare 
från och med tillträdesdatumet. 

Ärendet 
Nuvarande förbundschef Eva Magnusson har sagt upp sin anställning 
till den 25 oktober 2019 Samordnmgsförbundet har haft tjänsten som 
förbundschef utannonserad. Totalt inkom 42 ansöknmgar. Sex personer 
intervjuades och av dessa gick två vidare till testnmg och intervjuer hos 
rekryteringsföretaget Mercuri urval Ordförande genomförde intervju 
utifrån rekrytermgsföretagets rekommendationer. 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande som presenterades vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med mstämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt det vid dagens sammanträde 
presenterade förslag till beslut. 
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§ 11 
Tillsättning av tillförordnad förbundschef 
Dnr 2019/44 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade att utse förbundets biträdande 

förbundschef Helena Haapala till tillförordnad förbundschef 
för Samordnmgsförbundet Stockholms stad from 2019-10-28 
och tills den nya förbundschefen startar 2020-01-01. 

2. Nuvarande förbundschef gavs i uppdrag att ta fram ett 
anställningsavtal för den aktuella perioden. 

Ärendet 
Nuvarande förbundschef Eva Magnusson har sagt upp sin anställning till 
den 25 oktober 2019 och rekrytering av ny förbundschef pågår och en 
kandidat till tjänsten kommer att presenteras för styrelsen som fattar 
beslut kring rekrytermgen. 

Det är oklart när den nya förbundschefen kan börja arbeta för förbundet 
och fram tills detta datum behöver förbundet en tillförordnad förbunds 
chef Under tiden föreslås biträdande förbundschef Helena Haapala 
tjänstgöra som tillförordnad med ett lönetillägg om x kr. 

Ärendet har redovisats 1 ett tjänsteutlåtande som presenterades vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Frednk Lmdstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enhgt det vid dagens sammanträde 
presenterade förslag till beslut. 

~·A-. 
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§ 12 
Webbaserat system för verksamhetsplanering och uppföljning 
Dnr 2019/75 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutade om mförandet av ett webbaserat system 

för verksamhetsplanering och uppföljnmg. 

2. Förbundet avsätter 139 tkr för införandet under verksam 
hetsåret 2019 och därefter from år 2020 48 tkr årligen för 
IO användarhcenser 

3. Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att underteckna 
avtalet med Stratsys AB. 

Ärendet 
Kansliet har tagit kontakt med stadens leverantör av styrnings- och 
ledningssystemet ILS och har fått en offert på 139 tkr för införandet 
under verksamhetsåret 2019. Till detta kommer en årlig kostnad på 48 tkr 
för 10 användarlicenser 

Ärendet har redovisats I ett tjänsteutlåtande som presenterades vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt det vid dagens sammanträde 
presenterade förslag till beslut. 

.r [I\.) 



Sa.mordningsförbundet 
Stockholms stad 

Protokoll Styrelsemöte 
Samordningsförbundet 

Stockholms stad 
2019-09-26 
Sida 13 (17) 

§ 13 
Taxa för utlämnande av allmän handling 
Dnr 2019/72 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen beslutar att avgift vid utlämnande av allmänna 

handlingar tas ut enligt följande taxa. 
svart/vita kopior 
1-9 sidor, gratis 
10 sidor, 50 kr 
11 sidor och därpå följande sidor, 2 kr per sida 

2. Styrelsen beslutar att taxan ska gälla från den 1 november 2019 

Ärendet 
Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få 
avskrift eller kopia på handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift 
eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). 

Beslut om handling ska lämnas ut ska fattas av den myndighet som förvarar 
handlmgen (6 kap 2 § OSL). 

Med allmän handling menas framställnmg i skrift eller bild samt upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen 
eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). 

Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 19091 7 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik LindståI föreslog, med instämmande från samtliga 
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enhgt utskickat förslag till beslut. 
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§ 14 
Förbundschefen informerar 

a) Svar från parterna gällande medelsnlldelningen år 2020 
Dnr 2019/61 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelsttlldelningen 
för 2020 och har begärt in svar från förbundet till den 30 augusti, 
gällande de övriga parternas planerade avsättmng för kommande 
år. Förbundet har begärt anstånd med sitt svar med anledning av 
att staden får sm budget först den 9 oktober. Region Stockholm 
har meddelat att de inte kommer att öka tilldelnmgen för nästa år. 
Medlemssamråd kommer att äga rum den 11 oktober då parterna 
träffas kring diskussioner om den kommande budgeten. 

b) Anmälan av fyllnadsval Stockholms stad Revisor till förbundet 
Dnr 2019/76 Handling 

Revisor från Stockholm Stad blir Fredrik Jöngren Sedan tidigare 
har förbundet revisorerna Irene Seth från Region Stockholm, 
Birgitta Johansson Vongsen och Bo Ädel från KPMG samt 
Anders Rabb från PWC 

c) Anmälan av beslut från Arbetsförmedlingen om ny ledamot samt 
ersättare till styrelsen 
Dnr 2019/77 Handling 

Arbetsförmedlmgen har utsett Luis Alberto Gomez som ordina 
rie ledamot efter Jan Karlsson samt utsett Lmnea Stigsäter som 
ersättare efter Joanna Eriksson. 

d) Anmälan av beslut från Arbetsförmedlmgen om godkänd 
Årsredovismng 2018 
Dnr 2019/23 Handling 

Arbetsförmedlingen har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018 

-- --/ /~· 
/ ---- 
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e) ESF-ansökan Rätt stöd för mig 
Dnr 2019/26 

Svenska ESF-rådet har beviljat medel till projektet Rätt stöd 
för mig där förbundet är projektägare. Analys- och planerings 
fasen startar den 1 sept och pågår fram till maj 2020. 
Personalen är tillsatt och projektledare är Johanna Thagemark, 
processledare Susan Korsman och till deltidsekonom Anneli 
Eriksson Sundberg. 

f) Inspektionen för Socialförsäkring - information om effektutvärdering 
Dnr 2017/89 

Två samordningsförbund Umeå och Karlstad har lämnat 
Effektutvärderingen, kvarstår gör förbunden i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Insjöriket, Diskussioner pågår kontmuerligt 
med Inspektionen som stöttar förbunden. Förbundet uppmanar 
parterna att öka remitteringen av deltagare till Finsamteamen på 
Jobbtorgen 

g) NNS - Nationella nätverket för samordningsförbund 
Dnr 2019/08 Inbjudan till Hästkonferens 29-30 oktober samt 
val av ny kontaktperson i styrelsen 

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till ledamoten Luis Gomez 
deltagande i höstkonferensen samt att avvakta med tillsättandet av ny 
kontaktperson från förbundet. 
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§ 15 
Anmälan av delegationsbeslut 

Nedan beslut fattat enligt delegation anmäldes till styrelsen 
och lades till handlingarna. 

- Rekrytenngstjänst ny förbundschef - kostnad per kandidat 24,5 tkr 
Dnr 2019/59 

- Ansökan myndighetsgemensam workshop ämne kortutbildade Lokala 
samverkansgruppen Järva- kostnad 47 tkr 
Dnr 2019/65 

-Avtal dataskyddsombud till förbundet efter gemensam upphandling. 
Dnr 2019/66 

-Begäran om att ta del av handling. 
Dnr 2019/78 och 2019/71 

-Samverkansavtal SIP-samordnare Enskede-Arsta-Vantör SDF efter beslut 
i styrelsen 2019. 
Dnr 2019/25 

-Anställnmgsavtal (tillsvidareavtal) projektledare ESF-proJekt Rätt stöd för mig! 
Persona/akt 

-Anställningsavtal (provanställning) projektekonom ESF-proJektet Rätt stöd 
för mig! 
Persona/akt 

Dnr 2019/59 
-Anställningsavtal (provanställnmg) processledare/tjänstedesigner Rätt stöd 
för mig! 
Persona/akt 

- Samarbetsavtal Bron pilotprojekt 2019-2020 
Arbetsmarknadsförvaltningen projektägare efter beslut I styrelsen. 
Dnr 2019/24 

-Samarbetsavtal gällande handledare på Yalla Rinkeby Stockholm från 
1 september till sista december 2019 
Dnr 2018/99 
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§ 16 
Styrelsens frågor 

Mathias Holmlund ställde en fråga, då förbundet har tecknat avtal med 
stadens försäkringsbolag Sankt Erik för deltagare 1 Finsamsinsatser, om och 
hur lagras personuppgifter och vad gäller kring parternas olika deltagare? 

Förbundschefen återkommer med ett svar vid nästa sammanträde. 


