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Närvarande
Ledamöterna Ordförande Karin Ernlund, Stockholms stad

Vice ordförande Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Mikael Nilsson, Region Stockholm
Luis Alberto Gomez, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Förhinder

Petra Larsson, Region Stockholm

Salar Rashid, Stockholms stad
Magnus Engberg, Försäkringskassan
Linnea Stiqsäter, Arbetsförrnedlinqen

Föredragande Annika Angerfelt, förbundschef Samordningsförbundet

Ovrig medverkan.
Helena Haapala, bitr. förbundschef Samordningsförbundet
Gabriel Bergin, borgarrådssekreterare
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§ 1
Sammanträdets öppnande och godkännande av föredrag
ningslista

Ordföranden Karin Ernlund öppnade sammanträdet.
Föredragningslistan godkändes.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Karin Ernlund och Mathias Holmlund fick i uppdrag att justera
dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast onsdagen den
8 april 2020.
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§3
Årsredovisning 2019
Dnr 2020/26

Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisningen för 2019

2. Styrelsen beslutade att sända ut Årsredovisningen till förbun
dets medlemmar

3 Styrelsen beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet
Samordningsförbundet Stockholms stad startade sin verksamhet den
1 mars 2016, med medlemmarna Region Stockholm, Försäkringskas
san, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad.

Fjärde verksamhetsåret har präglats av en fortsatt stark utveckling och
förbundet har finansierat 16 individinriktade insatser för nästan 900
deltagare. Fem nya insatser har startat under året och fyra insatser
har avslutats. Bland annat har den efterfrågade individinriktade insat
sen, Aktivitetsplatsen dragit igång med en verksamhetsledare, tio
medarbetare och förrehabiliterande insatser i två lokaler.
Förbundet hade under 2019 verksamhetskostnader som uppgick till
37,9 mnkr och intäkter på 35,6 mnkr, varav 32 mnkr i medlemsbidrag
och 2,2 mnkr i medel från Europeiska Socialfonden och 1 mkr i övriga
intäkter Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital på 6,2
mnkr och vid utgången av året ett eget kapital om totalt 3,9 mnkr.

Beslutsgång
Ordförande Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till be
slut.
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§4
Remissvar språkplikt
Dnr 2019/116

Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutade godkänna förslaget till remissvar gällande

"Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd"

Ärendet
En remiss har inkommit från Regeringskansliet om att Samordnings
förbundet Stockholms stad har möjlighet att göra ett yttrande om
"Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörj
ningsstöd" och ärendet har beretts i Samordningsförbundets kansli.

Beslutsgång
Ordförande Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till be
slut.
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§5
Uppdaterad Attestordning för Samordningsförbundet
Stockholms stad
Dnr 2020/28

Styrelsens beslut
1 Styrelsen beslutade godkänna ett tillägg i attestordningen att

Siri Persson, verksamhetsledare för Aktivitetsplatsen, är atte
stant för fakturor för Aktivitetsplatsen.

2 Styrelsen beslutade godkänna ett tillägg i attestordningen att
Johanna Thagemark, projektledare för EFS-projektet Rätt stöd
för mig, är attestant för deltagares och personals tidrapporter
till ESF

Ärendet
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 uppstå ska attest inte utföras av den som ska
ta emot tjänsten eller vara, exempelvis vid reseersättningar, kurser el
ler mobilräkningar etc.

Utsedda beslutsattestanter i beslutad attestordning för 2020 är ordfö
rande, vice ordförande och förbundschef

Tillägg av attestant i attestordningen.
Verksamhetsansvarig för Aktivitetsplatsen kan attestera fakturor för
Aktivitetsplatsen.

Tillägg av attestant i attestordningen.
Projektledare för Rätt stöd för mig kan attestera tidrapporter för delta
gare och projektpersonal i Rätt stöd för mig.

Beslutsgång
Ordförande Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till be
slut.
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§6
lnternkontrollplan 2020 för förbundet
Dnr 2020/29

Styrelsens beslut
1 Styrelsen beslutade godkänna internkontrollplan för Samord

ningsförbundet Stockholms stad

2 Styrelsen beslutade ge uppdrag till förbundschefen att imple
mentera internkontrollen i organisationen

Ärendet
Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa sty
relsens fastställda mål. Internkontrollen ska ge en rimlig försäkran om
att Samordningsförbundets mål uppnås inom följande områden.
- ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering samt
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

För att ge en rimlig försäkran om att ovan beskrivna målen uppnås för
slås därför bifogad internkontrollplan. lnternkontrollplanen är framta
gen genom diskussion med Samordningsförbundets anställda i kans
liet.

Beslutsgång
Ordförande Karin Ernlund föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till be
slut.
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§7
ESF-projektet MIA Vidare - information om ny insatsutförare
Muntlig information av Annika Angerfelt och Helena Haapala gällande
lägesrapport för MIA Vidare. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning blir
ansvarig utförare av insatser i MIA Vidare. Projektet går in i genomfö
randefas från och med den 1 juni 2020.

§8
ESF-projektet Rätt Stöd för mig! -aktuell information
Muntlig information av Annika Angerfelt och Helena Haapala om ESF
projektet Rätt Stöd för mig! Projektet går in i genomförande fas tidi
gare, det vill säga från och med den 1 april 2020 Delprojektet i Stock
holms stad består av de FINSAM-finansierade insatserna Bron och
DEV (development), samverkansinsatsen Prolog beräknas ingå i Rätt
Stöd för mig! från hösten 2020

§9
Medlemmarnas deltagande i samverkansforum- gemensam
diskussion

• Rehabiliteringsbanan - samverkansstruktur för sjuk
skrivna som saknas sjukpenninggrundande inkomst

• Lokala samverkansgrupper
• Styrgrupper för FINSAM-insatser

Gemensam diskussion om att parternas deltagande i olika samver
kansforum varierar. överenskommet att kansliet använder represen
tanter i beredningsgruppen och vid behov styrelseledamöterna för att
nå ut till parterna. Karin Ernlund uppmanar parterna att fortsätta vara
aktiva i FINSAM-samverkan

§10
Hantering av personuppgifter på Aktivitetsplatsen
Annika Angerfelt redogör för hur förbundet hanterar deltagarnas per
sonuppgifter på Aktivitetsplatsen. Huvudregeln är att Aktivitetsplatsen
inte ska hantera personuppgifter alls utan detta hanteras av de remit
terande parterna

§ 11
Gemensamt presidiemöte för ordföranden och vice ordfö
randen i Samordningsförbunden i Stockholms län den 2
april i Nacka
Dnr 2020/30
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Annika Angerfelt informerar att det gemensamma presidiemötet den 2
april 2020 hos VärNa (samordningsförbundet Nacka Värmdö) blir in
ställt på grund av Covid - 19

§ 12
Anmälan av delegationsbeslut
Nedan beslut fattat enligt delegation anmäldes till styrelsen
och lades till handlingarna.
-Anställning av näringslivssamordnare för ESF-projektet Rätt Stöd för
mig! med start den 1 april 2020

§13
Styrelsens frågor
Petra Larsson lyfter frågan om förbundets medlemmar och kansliet
kan sprida information om Covid - 19 för att öka kunskapen hos fler
stockholmare. Överenskommet att Petra skickar informationsmaterial
från Region Stockholm som styrelseledamöter och kansliet kan sprida
vidare till verksamheterna.

Karin Ernlund lyfter frågan om möjligheten att delta i styrelsemöten di
gitalt. Mathias Holmlund bevakar den hemställan som Nationella Rå
det skickat till Socialdepartementet sedan tidigare och som för närva
rande är högaktuell.
Kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att delta i styrelsemöten
digitalt om en ledamot inte har möjlighet att delta fysiskt.


