
 
 
 

Styrelseprotokoll      Diarienr: 

Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket 

Tid: 28, november 9-12 
 

 

Ordinarie Ledamöter: 
  

Tomas Angervik, (S) 
Anna Strand (C) 

Kersti Lagergren (M) 
Fredrik Skoglund 

Sofia Sandänger 

Anette Ryberg 
Angela Fasth (M) 

Carina Ekedahl (L) 
 

Frånvarande: Christian Eberstein (KD), Daniel Filipsson (M), Eva Hallberg 

 
Övriga deltagare: tf. förbundschef Annika Ruys-Hagberg, tf. biträdande förbundschef Melina 

Myrbäck, Tristan Troby, Projektledare Premiär, under § 990, Birgitta Eriksson från revisionen 
under § 991 

 

  
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag: 19-12-10 
 

Melina Myrbäck 
Sekreterare 

 

Justerare: Carina Ekedahl    Justerare: Kersti Lagergren 
 

§ 982 Sammanträdet öppnas 
 

§ 983 Val av justerare  

Styrelsens förslag är att utse Carina Ekedahl och Kersti Lagergren som justerare till protokollet. 
 

Beslut 
Att utse Carina Ekedahl och Kersti Lagergren som justerare till protokollet 

 
§ 984 Fastställande av dagordning  

Dagordningen har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet. 

 
Tillägg: Handling från Partille kommun har inkommit efter att presidiet haft sitt möte. Se § 997  

 



 
 
Beslut  

Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 
§ 985 Beslut om presidie för 2020 utifrån beslutet på styrelsemötet 191004 

 
Beslut 

Att fastställa förslaget om presidiet för 2020 med Angela Fasth. VGregion, som ordförande och 

Sofia Sandänger, FK, som vice-ordförande.  
 

 
§ 986 Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 

 
Inför kommande beredningsgrupp önskas att Samordningsförbundet i god tid kontaktar berörda 

parter för att det ska finnas tid att utse lämpliga representanter. 

 
Styrelsen önskar ett förtydligande gällande vilka frågor som lyfts i de olika forum som förbundet 

är involverade i såsom LSG, beredningsgrupper etc. Styrelsen önskar att strukturen ses över 
gällande vilka ärenden som hamnar i olika forum och varför.  

Kansliet får i uppdrag att ta fram ett förtydligande kring de olika grupper där förbundet är den 

som kallar samman I samband med framtagning av den kommande verksamhetsplanen. 
 

Frågan lyfts angående vilka förväntningar som finns på styrelserepresentanter utsedda av 
kommunen. Tf förbundschef är tillgänglig för att föra en dialog utifrån förhållandena i varje 

kommun. 

 
Beslut  

Att fastställa verksamhetsplan för 2020 
 

§ 987 Beslut om budget 
 

Siffrorna är ännu preliminära gällande vilket belopp förbundet får med sig från 2019 – 2020 men 

ett rimligt antagande är att det finns preliminärt ca en miljon över från 2019. 
 

Budgeten för 2020 är på 88 000 kr mindre än för 2019. De justeringar som är gjorda utifrån 
minskade medel är att lokala projekt såsom grön rehab i Rävlanda och projekt ”unga vuxna” i 

Partille inte ligger med i budgeten för 2020. 

 
Beslut 

Att fastställa budgeten för 2020 
 

 
§ 988 Uppföljning av intern kontrollplan 

 

Beslut  
Att den interna kontrollplanen fastställs 

 



 
§ 989 Anställningsförhållanden personal på kanslifunktioner 
Arbetsförmedlingen har nu tagit nya riktlinjer avseende utlåning av personal, som kommer 

successivt att tillämpas från årsskiftet.  

 
I dagsläget är förbundschefen och tillförordnade förbundschefen/biträdande förbundschefen 

anställda av förbundet, varav den tillförordnade förbundschefen initialt tidsbegränsad tom maj 
2020. Den övriga kanslipersonalen (jämställdhetsstrategen, tillförordnad biträdande förbundschef 

samt tre samordnare för En väg in och Premiär/Leader) är i dagsläget utlånade av parterna.  

 
Enligt Nationella rådets handbok för finansiell samordning så kan förbundet anställa personal för 

kanslifunktioner. Exempel på sådana funktioner är förutom förbundschef och biträdande 
förbundschef funktioner som processtödjare, administratör, ekonom och samordnare. Den 

operativa personalen i verksamheter finansierade av förbundet lånas ut av parterna.  
 

Styrelsen behöver senast på första styrelsemötet på våren 2020 ta ställning till 

anställning/fortsatt anställning av nödvändiga kanslifunktioner på samordningsförbundet 
framöver. Styrelsen har tidigare fått ta del i och beslutat om rolbeskrivning på funktionen 

biträdande förbundschef. Rollbeskrivningar för kanslifunktioner bifogas i handlingar. 
 

Ordföranden betonar vikten av att styrelsen behöver anpassa sig efter de nya omständigheterna 

som råder i omvärlden, och att förbundet behöver ha en stabil struktur. Att anställa personal i 
förbundet innebär ingen ökad kostnad för förbundet. 

 
Diskussion förs gällande behovet av ett antal anställda kanslifunktioner samt vad som ska ingå i 

dessa funktioner. Kansliet får i uppdrag att stämma av hur anställningsförhållandena ser ut i 

förbund av samma storleksordning.  
 

Beslut 
Presidiet får i uppdrag att bereda ett förslag gällande anställning av kanslifunktionerna till nästa 

styrelsemöte. 
 

§ 990 Utvärdering av projekt Premiär/Tristan Troby 

 
Tristan Troby presenterar den utvärdering som Pay off gjort av projekt Premiär. 

 
Tristan lyfter svårigheten med remissinflödet. Teamet har fått lägga många timmars jobb för att 

få in remisser. Varför det varit så svårt är det ingen som har svar på i dagsläget.  

 
Ett förslag lyfts att vid tillfällen så Insjöriket får ingen eller dålig respons i någon fråga, så ska 

styrelsen informeras så att åtgärder kan vidtas.  Förbundet behöver en plan för att på riktigt nå 
ut till parterna av det finns verksamheter som jobbar riktat mot gruppen ny- och gammelanlända 

 
Jonas Huldt från Pay-off, som gjort utvärdering kommer att ha en kort dragning på nästa 

styrelsemötet.  

 
 

 



 
 
§ 991 Revisionen på besök 

 

- Vilka risker/ utmaningar ser styrelsen inför kommande år för verksamheten? 
- Hur ser styrelsen på möjligheten att hantera dessa eventuella  

risker? 
 

 

Kötiden lyfts som en utmaning. Det har i förbundet under alla år funnits kö till verksamheterna 
Individsamverkansteamet och Balder. Kötiden har varierat men under de senaste åren har 

Individsamverkansteamet haft en orimligt lång kötid. Teamet har nu gjort ett gediget arbete och 
har lyckats minska kötiden kraftigt.  

 
Det finns en oro från vissa kommuner att individer inte får det stöd de behöver i tid. Det har i en 

av kommunerna funnits ärenden som uppleves inte har utvecklats som önskat när de fått stöd i 

förbundet. Vad ska kommunen göra med dessa? Förbundschef förtydligar förbundets uppdrag 
och verksamheternas arbetssätt. I verksamheten ”en väg in” görs en kartläggning, prövning och 

utvärdering av samtliga individer. Till varje avslutat ärende skrivs ett avslutningsdokument som 
remitterande part samt andra inblandade i ärendet får ta del av. Vad mottagande instans sedan 

gör med den informationen som lämnas tillbaka råder inte Samordningsförbundet över. 

 
ESF-projekt har ofta krav på att projekt som finansierats av ESF-medel ska implementeras i den 

ordinarie verksamheten ”rätt av” vilket kan försvåra implementeringsprocessen. Det behövs föras 
en dialog med ESF om detta om projektpengarna för ”premiär i kommun” beviljas. 

 

Arbetsförmedlingen är under en omställning och frågan är vilken roll som Arbetsförmedlingen kan 
ha i förbundet framöver. 

 
Förbundschef har påbörjat dialog med några arbetsmarknadsenheter gällande vilket stöd 

förbundet kan vara för kommunerna framöver om de blir en av de verksamheter som ska jobba 
vidare med Arbetsförmedlingens sökande. 

 

En risk är om någon kommun begär utträde ur förbunden. 
 

Hur fördelningen av pengar kommer se ut till förbunden i framtiden. 
 

Hur kan styrelsen tidigt agera och var beredda för den förändring vi står inför? 

 
§ 992 Delegation för uppvaktning i samband med särskilda händelser 

 
Beslut 

Att förslaget gällande delegation för uppvaktning i samband med särskilda händelser fastställs. 
 

§ 993 Informationspunkt utvärderingen av inspektion för socialförsäkringen (ISF)/ tf biträdande 

förbundschef. 
 



 
För insjöriket löper intaget enligt plan och de administrativa rutinerna är satta. Enbart en individ 
har hittills tackat nej till att ingå i studien. Kontakten med inspektionen är god och de finns 

tillgängliga för stöd. 

 
 

§ 994 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 
 

Allt löper på enligt plan och det finns i dagsläget inga större avvikelser att rapportera. 

 
 

§ 995 informationspunkt Jämställdhetsarbetet 
- Våld i nära relationer 

 
Regeringsuppdraget om att 5 myndigheter har fått ett uppdrag om att jobba med frågan 

tillsammans med Samordningsförbundet. 

Annika Ruys-Hagberg, Sofia Sandänger samt Monia Sarenstrand deltog på Kick-offen Stockholm.  
 

Förbundet har tagit fram en handbok för varje kommun som kommer lämnas ut på nästa 
styrelsemöte. 

Personalen på Samordningsförbundet har varit på utbildning på VKV 

NNs har haft en dragning om våld i nära relation 
 

Förbundet sprider den kunskap och det arbete som görs vidare till parterna genom bland annat 
kunskapsdialoger samt information via hemsidan etc. 

 

§ 996 informationspunkt tf. förbundschef 
- Mölndals stad arkivtillsyn  

 
Det har varit en arkivtillsyn och allt är under kontroll 

 
- Nationella rådets rekommendation om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i samverkan 

genom Samordningsförbund  

 
Förbundchef ska samråda med kollegor inom förbundschefsnätverket. 

 
- Information avseende kick-off i oktober avseende arbete med våldsfrågor. 

 

Se § 995 
 

- Återrapportering NNS möte i Stockholm på v 44 
 

Ordförande deltog på mötet som bland annat fokuserade på hur kunskapen ska kunna 
breddas på alla politiska nivåer. Stöd önskas i de frågor som råder nu kring förbundet ska 

hantera den omvärldsförändring som är under pågående. Styrelsen får ett medskick till nästa 

möte gällande vilket stöd Samordningsförbundet önskar erhålla från NNS.  
 

- Ny styrelserepresentant Fredrik Skoglund önskas välkommen. 



 
 

 

§ 997 Övriga frågor 

- Vilken sorts stöd önskar Samordningsförbundet att få från NNS 
 

Se § 996 
 

- Påbörjad dialog med samordningsförbundet i Halland avseende styrgrupp för En väg 

in/En väg in. Tf förbundschef och tf biträdande förbundschef har ett inbokat möte med 
Halland i slutet av januari 2020 

 
- Jullunch för personalen den 18 december i samband med en heldags metoddag 

 
- Ansökan om fortsatt finansiering av projektet Unga vuxna i Partille 

 

Förslag från Förbundschef är att avvakta till vi vet hur budgeten de facto ser ut och återuppväcka 
Partilles äskande åter då vi vet om det finns finansiella förutsättningar.  

 
 

Beslut 

Frågan om fortsatt finansiering av projektet Unga vuxna i Partille återremitteras och bordläggs till 
nästa styrelsemöte. 

 
- Nästa möte: Marie Hermansson SUS-siffror för helåret 2019 VG-regionen samt GDPR, 

Jonas Huldt Pay-off ang Respondere, fastställande av budget 2020. 

 
 

§ 998 Mötet avslutas  
 

 
Kommande möten:  

 

 
24-25/3 2020 Finsam dagarna i Halmstad hotell Tylösand med temat Innanförskap 

(förbundschef, biträdande, en samordnare + styrelsens representanter). Kansliet önskar ta emot 
intresseanmälningar från styrelsen till dagarna.  

 

Följande representanter anmäler sitt intresse: 
 

Kersti Lagergren (M) 
Angela Fasth (M) 

Tomas Angervik (S) 
Fredrik Skoglund (troligtvis anmäld via AF) 

 

 
Kommande styrelsemöten: 

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 kommunhus  

200923 13:00 – 16:00 Brogatan 16  
201127 09:30 – 12:00 Brogatan 16  


