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Tidpunkt: tisdagen 28 maj 2019, kl. 09:00 – 11:20
Plats: Samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47
Justerat: måndag den 10 juni 2019

Fredrik Lindstål

Jan Karlsson

Närvarande
Ledamöterna

Ersättare

Lykke Ask, sekreterare

Ordförande Fredrik Lindstål, Stockholms stad
vice ordförande Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Joanna Erikson, Arbetsförmedlingen
Salar Rashid, Stockholms stad § 6-10

Förhinder hade anmälts av Bengt Johansson, Region Stockholm,
Petra Larsson, Region Stockholm och Josefina Sjöblom, Försäkringskassan.
Föredragande vid sammanträdet var förbundschef Eva Magnusson.
Övrig medverkan: Borgarrådssekreterare Gabriel Bergin,
samordnare Helena Haapala från Samordningsförbudet, ej § 4,
utredare Karin Jacobsen från Samordningsförbundet, § 3 och § 5,
Niga Hamasor och Sofia Cuevas från Veta Advior AB § 6,
Shimeng Zhou och Tora Färnström från Sweco och Johanna Barane
från Stadsledningskontoret § 7.
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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista
Ordföranden Fredrik Lindstål öppnade sammanträdet.
Föredragningslistan godkändes.

§2
Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet
Fredrik Lindstål och Jan Karlsson fick i uppdrag att justera dagens
protokoll. Protokollet ska justeras senast måndagen den 10 juni 2019.
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§3
Förbundets och medlemmarnas bidrag till projektet ”IPS och
sociala utfallskontrakt”
Dnr Finsam 2019/42
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att förbundet ska bidra till projektet ”IPS och
sociala utfallskontrakt” och styrelsen rekommenderar förbundets
medlemmar att bistå i arbetet.
Ärendet
Samordningsförbundet har fått en förfrågan av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om att delta i ett nationellt utvecklingsarbete ”IPS och
sociala utfallskontrakt” som drivs av SKL och RISE (Research Institutes
of Sweden). Projektets syfte är att utveckla arbetssätt för att öka andelen
personer med psykisk funktionsnedsättning som kan erhålla och behålla ett
reguljärt arbete. Projektet är organiserat i två faser, där fas 1 består av en
nulägesanalys. Målet är ett beslutsunderlag för att implementera IPS och ge
förslag till en finansiell lösning där alla involverade parter bidrar utifrån sina
uppdrag. Fas 1 omfattar kvantitativ och kvalitativ behovsanalys baserat på
statistik från kommun, Region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa samt
intervjuer med anställda, chefer och brukare. Ingen ekonomisk ersättning
utgår. Dock krävs personalresurser för att ta fram statistik, delta i intervjuer
och fokusgrupper samt tid att ta del av behovsanalysen och kunskapsunderlaget för beslut om eventuell implementering.
Arbetet med att leverera statistik och få intervjupersoner underlättas om
styrelsen tar beslut att förbundet och medlemmarna ska bidra till projektet ”
IPS och sociala utfallskontrakt”.
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190515.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.
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§4
Tillsättning av biträdande förbundschef
Dnr Finsam 2019/44
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att utse förbundets nuvarande samordnare Helena
Haapala till biträdande förbundschef för Samordningsförbundet
Stockholms stad from 2019-07-01 och tills vidare.
Ärendet
För att underlätta driften av kansliet under semesterperioder och andra
ledigheter föreslås styrelsen att tillsätta en biträdande förbundschef.
Samordnare Helena Haapala föreslås till rollen som biträdande förbundschef,
med attesträtt som ordinarie förbundschef för följande ärenden: 1.3 Ledighet
som regleras av lagar och avtal för övrig personal, 1.7 Deltagande i kurser
och konferenser för övriga anställda i förbundet, 3.2 Teckna administrativa
avtal och 6.1 Beslut om att lämna ut eller inte lämna it en allmän handling
enligt delegationsordningen för 2019.
Inför det nya verksamhetsåret 2020 kommer delegationsordningen att
uppdateras med rollen som biträdande förbundschef.
Ärendet har redovisats i ett tjänsteutlåtande daterat 190515.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Lindstål föreslog, med instämmande från samtliga
ledamöter, att styrelsen skulle besluta enligt utskickat förslag till beslut.
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§5
Redovisning av enkät kring kännedom om förbundet och
Insatskatalogen hos parterna
Dnr 2019/45
Presentation av utredare Karin Jacobsen om den nollmätning som gjorts
kring kännedomen om samordningsförbundet och insatskatalogen hos
parterna. Undersökningen genomfördes på uppdrag av styrelsen för att
ta reda på hur väl medlemmarna känner till samordningsförbundet.
Svarsfrekvensen var 30 procent och bland de responderande fanns både
chefer och medarbetare från parternas organisationer; Stockholms stad,
Försäkringskassan, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen.
Presentationen redovisar frågor och svar samt även förslag på nya insatser, förslag på förbättring av insatser samt förslag på marknadsföring
vilka framkom genom undersökningen.
Presentationen sänds ut till styrelseledamöterna.
Mathias Holmlund, Försäkringskassan önskar att enkätundersökningen
blir ett återkommande inslag varje år för att kunna jämföra och följa
utvecklingen framöver kring förbundet.

§6
Utvärdering av Finsamteam på husläkar- och psykiatriska
mottagningar
Dnr 2018/93
Presentation av Niga Hamasor och Sofia Cuevas från Veta Advior AB
gällande utvärdering av Finsamteam på vårdcentralerna.
Sedan 2018 pågår ett pilotprojekt med Finsamteam på sju verksamheter,
5 vårdcentraler och 2 psykiatrimottagningar. Finsamteamen ska fungera
som ett multikompetent team för att underlätta samarbetet kring patienternas rehabilitering. De medverkande parterna i teamen är Region
Stockholm, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och
Jobbtorg Stockholm.
Utvärderingens syfte är att analysera Finsamteamen på vårdcentralerna
med avseende på relevans, genomförande, målsättningar och hållbarhet.
En psykiatrimottagning avstod från utvärderingen då mottagningen för
tillfället hade ett uppehåll i sin verksamhet.
Presentationen sänds ut till styrelseledamöterna.
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§7
Utvärdering av Samordningsförbundet Stockholms stad
Dnr 2019/27
Presentation av Shimeng Zhou och Tora Färnström från Sweco med
närvaro av Johanna Barane från Stadsledningskontoret gällande utvärdering av Samordningsförbundet Stockholms stad verksamhet och resultat.
Utvärderingen var beställd från Stadsledningskontoret och syftet var att
ta fram ett underlag som påvisar hur budgetmedel nyttjats samt att
utreda måluppfyllelse, resultat och målgrupper.
Utvärderingen bygger på data insamlad via dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner. Presentationen belyser
verksamhetsplanens ändamålsenlighet, verksamhetens resultat, framgångsfaktorer och utvecklingsområden samt rekommendationer.
Presentationen samt rapporten sänds ut till styrelseledamöterna.

§8
Förbundschefen informerar
a) Reflektion från gemensam utbildningsdag den 25 april
Dnr 2019/17
På septembermötet planeras en särskilt utbildningsinsats för styrelsens
medlemmar om förbundet och dess uppdrag. Även en utbildning inom
jämställdhetsperspektiv planeras ske under hösten 2019.
b) Inspektionen för Socialförsäkring – information om effektutvärdering
Dnr 2017/89
Etikprövningsmyndigheten har begärt in kompletterande uppgifter till
ansökan vilket innebär att starten av utvärderingen kommer att ske först
tidigast i augusti.
c) NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund
Dnr 2019/08
Protokoll från konstituerande sammanträde med NNS den 27 mars bifogas.
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d) Arbetsförmedlingens Inriktningsdokument – Arbetsförmedlingen som
medlem i samordningsförbund
Dnr 2019/47
Arbetsförmedlingens inriktningsdokument 2019 bifogas.
e) Revisorer till Samordningsförbundet Stockholms stad
Dnr 2019/46
Från och med maj 2019 tar KPMG över rollen som statens revisor i
Samordningsförbundet vilket innebär att Deloitte avslutar sitt uppdrag i
och med revisionen av verksamhetsåret 2018.
Förteckning över revisorerna för Samordningsförbundet 2019 bifogas.
f) Emmaprojektet
Parterna (Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen) har flaggat för att de vill lägga ner projektet Emma 2.0 vilket kommer att ske sista
juni i år. Samordningsförbundet finansierar 2 projektledare i projektet och
dessa har blivit informerade om situationen.
g) Medlemsrådet
Medlemsrådet som ägde rum den 9 maj ägnades åt genomgång av årsredovisningen samt åt kommande års budgetfördelning.
h) Järvaveckan
Samordningsförbundet kommer att närvara och dela tält med representanter från MIA-projektet. Järvaveckan pågår mellan 12-16 juni. Mer information kommer att skickas ut.
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§9
Anmälan av delegationsbeslut
Nedan beslut fattat enligt delegation anmäldes till styrelsen
och lades till handlingarna.
- Samarbetsavtal pilotprojekt Finsam – Grön Etablering år 2019.

Dnr 2017/15

- Överenskommelse om samverkan för Förstärkt arbetsträning inom
ESF-projektet MIA Stockholms stad – totalt 12 överenskommelser
med ASF-företag.
Dnr 2018/112
-Samarbetsavtal projekt Samordnat stöd åren 2019 och 2020.
Dnr 2019/35
-Avtal om inlåning av medarbetare till Aktivitetsplatsen. 9 avtal varav
5 avtal med Arbetsförmedlingen och 4 avtal med Stockholms stad.
Dnr 2019/36
-Avropsavtal Stokab fiberoptiskt nät Mejerivägen 7.
Dnr 2019/37
-Upphandling och avtal inredning Aktivitetsplatsen – Mejerivägen 7
och Sankt Göransgatan 101.
Dnr 2019/38
-Beviljat medel till två samverkansdagar/workshop för Lokal
samverkan Söderort den 10 och 17 maj.
Dnr 2019/40
-Uppdrag presentation av utvärdering av samordningsförbundet
Stockholms stad - SWECO.
Dnr 2019/27
-Begäran lämnande av offentlig handling – dnr 2018/121.
Dnr 2019/48
§ 10
Styrelsens frågor
Inga frågor från styrelsen anmäldes.
_________

