
 
 
Styrelseprotokoll     Diarienr:  
Samordningsförbundet Insjöriket  
Plats: Råda rum, Härryda  
Tid: 4 oktober, 13:15 – 15:30 
 
Ordinarie ledamöter:  
Angela Fasth, VG regionen (M)  
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
Anna Strand, Partille kommun (C)  
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 
Tomas Angervik, VG regionen (S)  
Anette Ryberg, Försäkringskassan  
Kersti Lagergren, Härryda kommun (M)  
Christian Eberstein, Lerums kommun (KD)  
 
Frånvarande: Daniel Filipsson, Alingsås kommun (M), Carina Ekedahl, Mölndals stad 
(L), Åsa Everog, Arbetsförmedlingen.  
 
Övriga deltagare: Annika Ruys-Hagberg tf.  förbundschef, Melina Myrbäck tf. 
biträdande förbundschef, Olof Sjöberg, förbundet ekonom under § 972. 
_____________________________________________________________  
Justeringsdag: 191007 
 
Melina Myrbäck 
Sekreterare  
 
Justerare   Justerare 
Sofia Sandänger   Angela Fasth  
 
§ 969 Sammanträdet öppnas  
 
§ 970 Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till 
protokollet.  
 
 
 
 



Beslut  
Att välja Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till protokollet.  
 
§ 971 Fastställande av dagordning  
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.  
 
Beslut  
Att fastställa dagordningen enligt förslaget.  
 
§ 972 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 
Styrelsen har fått ta det av underlaget i sedvanlig tid innan styrelsemötet. 
 
Beslut:  
Att fastställa delårsrapporten enligt förslaget 
 
§ 973 Beslut avseende ändring i tidsintervall i presidiet  

Utifrån hållbarhets och kontinuitetsprincipen har frågan ställts till styrelsen om 
tidsintervallen kan ligga på två år istället för ett år. För arbetstagare är det också en 
fördel att ha samma chef under två år istället för 1 år. De allra flesta förbund har 
minst två år, i vissa fall 4 år. I förslaget är inget justerat i rotationsordningen, den 
enda förändringen är tidsintervallet.  

Beslut: 
Att fastställa ändringen i tidsintervallet för presidiet till 2 år med omedelbar verkan 
 

§ 974 informationspunkt utvärderingen av inspektion för socialförsäkringen (ISF)  

Information gällande avstämningsmöte med ISF. 5 deltagare har än så länge 
slumpats in i ISFs ”direktinsats”. 4 till Balder och en till IST. Inflödet till Insjöriket är 
lite lägre än till andra förbund inom studien men samtliga av Insjörikets tillfrågade 
deltagare har tackat ja till att ingå i studien vilket är positivt. 

- Kort lägesrapport samt rapport avseende del 1 och 2 i utvärderingen tillgängliga i 
skrift. Länk till rapporterna nedan; 

https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-02-19-samordningsforbundens-
organisering-och-verksamhet 

https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-03-15-gor-samordningsforbund-
nagon-skillnad 

Sammanfattningsvis kan en se stora samhällsekonomiska vinster. Framförallt för 
kommunerna. 

- SKL:s dokument om fortsatt inriktning avseende FINSAM i SKL:s arbete  

§ 975 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning  
 

https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-02-19-samordningsforbundens-organisering-och-verksamhet
https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-02-19-samordningsforbundens-organisering-och-verksamhet
https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-03-15-gor-samordningsforbund-nagon-skillnad
https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-03-15-gor-samordningsforbund-nagon-skillnad


Förbundet följer budgeten och ligger just nu lite plus. För övrigt hänvisas till 
delårsrapporten. 
 
§ 976 Informationspunkt SUS VG-regionen 
 
Utgår på grund av att Marie Hermansson är frånvarande 
 

§ 977 informationspunkt Jämställdhetsarbetet  

Det finns sedan ett par år tillbaka en styrgrupp för jämställdhet bestående av 
förbundchefer samt en styrelserepresentant från varje förbund. Förbundet saknar 
just nu en styrelserepresentant och frågan ställs till styrelsen om någon vill åtaga sig 
detta uppdrag. Uppdraget handlar om att komma med inspel till förbunden gällande 
metodutvecklingsfrågor. Anna Strand anmäler sitt intresse.  

- Pågående JGL-utbildningar  

Det pågår JGL-utbildningar. Styrelsen har sedan tidigare bestämt att all personal ska 
ha en grundutbildning i jämställdhet samt att i den mån det finns utrymme går även 
gå JGL 

- Våld i nära relationer  

Förbundet har haft två verksamhetsdagar där temat varit ”våld i nära relationer” som 
en start inför samordningsförbundens nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och 
sexuellt våld. Projektet pågår i 18 månader med en uppstartskonferens den 10 
oktober som Annika Ruys-Hagberg, Sofia Sandänger samt Monia Sarenstrand-Nilsson 
medverkar på. 

I projektet ingår 7 piloter (Skellefteå, Jämtland-Härjedalen (Ragunda), Samspelet 
(Karlstad), Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga), Vänersborg-Mellerud 
(Vänersborg) och Halland (Varberg). 

Insjöriket kommer ingå i grupp två tillsammans med, Umeå, Skaraborg, Fagersta, 
Sundbyberg och MittSkåne. 5 representanter från Insjöriket kommer att ingå arbetet 
och ansvarar för att driva arbetet inom förbundet samt säkerställa att all kunskap når 
samtliga medarbetare inom förbundet. 

Samordningsförbunden utgör en rikstäckande struktur för samverkan som med fördel 
kan involveras i arbetet för att förbättra upptäckten av våld som är ett stort 
samhällsproblem, ett enormt lidande och en stor ekonomisk belastning för 
samhällsekonomin. 

- Nationella rådets rekommendation om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i 
samverkan genom Samordningsförbund  
 
Dokumentet är inte styrande utan det är rekommendationer. Styrelsen behöver 
skapa sig en bild över hur förbundet ligger till i de olika frågorna. Viktigt att hitta 
variationer i lösningar som fungerar. 
 



Tf. förbundschef har ställt frågan till nätverket för förbundschefer att göra en 
gemensam handlingsplan. Arbetet kommer att påbörjas under våren. Tf. 
förbundschef kommer gå en utbildning i arbetsmiljöfrågor. 
Sofia Sandänger föreslår att frågan lyfts regelbundet på styrelsemötena för att hålla 
frågan levande.  
 
Villkoren för Charlotte Axelssons tjänstledighet lyfts. Presidiet har fortsatt dialog med 
Charlotte och håller styrelsen informerad. 
 

Beslut: 

Att Anna Strand utses till styrelserepresentant i styrgruppen för jämställdhet. 

 
§ 978 informationspunkt Tf. förbundschef 
- ESF-ansökan Premiär Härryda och Alingsås  
Ansökan är administrerad och inlämnad. Härryda anmält sitt intresse för att vara 
projektägare. Beslut kommer i december. 
 
- Lokalfrågan per varje kommun  
Förbundet har fått respons från de flesta kommuner. En fortsatt dialog sker med de 
kommuner det ännu inte finns en lösning i. 
 
- Budget preliminär tilldelning och konsekvenser av det  
Den preliminära tilldelningen är 700 000 mindre än tidigare år. Förbundet har äskat 
pengar utifrån förra årets tilldelning.TF. förbundschef behöver förhålla sig till 
verksamhetsplanen och ISF och ha de riktlinjerna i åtanke när budgeten läggs. 
Samtliga parter har godkänt att möta statens tilldelning upp till förra årets nivå. Den 
tilldelningsnyckel som används i dag behövs se över då vissa förbund som har stort 
eget kapital ändå kan tilldelas ökade medel. Ordförande informerar om att NNS har 
tillsatt en arbetsgrupp gällande medelstilldelningen. Insjöriket tillhör de förbund som 
har lägst eget kapital. 
 
- Mölndals stad arkivtillsyn  
Arkivtillsyn ska göras på förbundet. I november kommer en tillsynsman till förbundet 
för att säkerställa att förbundet följer de riktlinjer som finns. 
 
§ 979 Informationspunkt dataskyddsombudsman Marie Hermansson kl. 15.00  
- vad innebär GDPR i SOF, styrelsens ansvar, kontaktpersonernas ansvar, uppdraget 
som dataskyddsombudsman  
 
Utgår på grund av att Marie Hermansson är frånvarande 
 
§ 980 Övriga frågor  
- Almedalen kort sammanfattning  
Charlotte Axelsson , Annika Ruys-Hagberg och Christian Eberstein var i Almedalen. 
Charlotte håll ett föredrag om jämställdhet och Annika om det transnationella 



samarbetet med Finland samt den spetsutbildningen som erbjudits till 25 
medarbetare. Givande och intressanta dagar. 
 
- Samarbete med Lerums kommun kring Andiamo (låt oss gå)  
Andiamo är ett samarbete mellan Insjöriket och AME i Lerum. Förbundets 
arbetsterapeut kommer hålla en grupp bestående av deltagare från 
individsamverkansteamets kö, deltagare från stöd och försörjning samt deltagare 
från Försäkringskassan. Det är en prerehabgrupp och arbetsterapeuten har 
huvudansvaret för gruppen. AME står för studiebesök samt fysisk aktivitet. Gruppen 
starar vecka 41 
Finansieras via ett samverkansavtal mellan Lerums kommun och Insjöriket.  
 
- Mötestider 2020 OBS! Nya tider! 

200207 09:30 – 12:00 Brogatan 16 

200327 09:30 – 12:00 Brogatan 16 

200616 13:00 – 16:00 Partille (Anna Strand bokar rum) 

200923 13:00 – 16:00 Brogatan 16 

2001127 09:30 – 12:00 Brogatan 16 

 

Övriga informationpunkter: 

- Tf. förbundschef har blivit kontaktad av Stockholms universitet som för närvarande 
genomför en större studie om det lokala arbetet med unga som varken arbetar eller 
studerar, ibland förkortat UVAS. Omkring var tionde ung person står i Sverige idag 
utan arbete eller utbildningsplats. Huvudfokus i projektet är det lokala arbetet med 
UVAS. I de förberedande statistiska analyserna har bland andra Mölndals kommun 
valts ut för denna studie. Forskarna vill genomföra intervjuer med representant från 
Insjöriket i syfte att orientera sig om hur arbetet är upplagt i förbundet samt att 
insamla eventuell annan dokumentation som beskriver verksamheten. Tf. 
förbundschef och tf. biträdande förbundschef kommer att delta vid intervjun. 

- Ordförande informerar om att hon deltagit på styrelsemöte med NNS där frågan om 
vad samordningsförbunden vill ha för stöd av NNS lyftes. En arbetande styrelse som 
ansvarar för olika områden har tillsatts. Det finns ett förslag om att varje 
styrelseledamot blir kontaktperson mot ett antal förbund. 

- Ordförande slår ett slag för de kunskapsdialoger som Samordningsförbundet håller i 

- Vad gäller för politiker arvode?  Arvode utgår men inte förlorad arbetsinkomst. 

- Punkter till nästa möte 
Tf. förbundschef skickar med en punkt till nästa möte.   
- Villkor för utlåning ändras från staten avseende kanslifunktioner, strategier för att 
lösa frågan framöver Styrelsen behöver nästa gång diskutera utlåningen av personal 



gällande kansliuppdrag (se protokoll styrelsemöte 190618) Ordförande informerar om 
att det även finns en arbetsgrupp på NNS som ska jobba med dessa frågor. 
 
 
§ 981 Mötet avslutas  
 
Kommande möten:  
12/11 Spridningskonferens Premiär 9-12  
 
28/11 9-12 Styrelsemöte Samordningsförbundet Brogatan 16  
 
24-25/3 2020 Finsam dagarna i Halmstad hotell Tylösand med temat Innanförskap 
 
 


