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Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket 

Tid: 2020-03-27 

Ledamöter: 

Tomas Angervik, (S)  

Anna Strand (C)  

Kersti Lagergren (M)  

Eva Hallberg  

Sofia Sandänger  

Angela Fasth (M)  

 

 

Meddelat förhinder: Anette Ryberg, Fredrik Skoglund 

 

Ej närvarande: Carina Ekdahl, Daniel Filipsson, Christian Eberstein 

 

Övriga medverkande:  

Tf förbundschef Annika Ruys-Hagberg, tf biträdande förbundschef Melina Myrbäck, förbundets 

ekonom Olof Sjöberg under § 1021  

Justeringsdag: 2020-03-27 

 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 

 

Justerare: Kersti Lagergren   Justerare: Sofia Sandänger 

 

§ 1018 Sammanträdet öppnas  

§ 1019 Val av justerare  

Styrelsens förslag är att utse Kersti Lagergren och Sofia Sandänger som justerare till protokollet. 

§ 1020 Fastställande av dagordning  

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

 

Beslut: 

Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 

§ 1021 Beslut av årsrapport  



 
En justering är gjord sedan senaste utskicket. Rubrik ”ordförande har ordet” är borttaget på grund av 

att det blivit borttappat. 

Beslut: 

Att fastställa årsrapporten 2019. 

§ 1022 Beslut anställning personal Samordningsförbundets kansli  

Avseende punkten anställning av kanslipersonal fattade styrelsen beslut enligt förslag men med 
följande tillägg: 
 
I avvaktan på rekrytering och tillsättning av funktionerna förbundschef samt biträdande 
förbundschef förlängs tillförordnandet avseende dessa tjänster som längst tom september 2020. 

 

§ 1023 Beslut om attestordning  

Inga justeringar är gjorda sedan senaste attestordningen. Revisionen har granskat underlaget och 

godkänt den. 

Beslut: 

Att fastställa attestordningen 

§ 1024 Beslut om delegationsordning  

Under punkt två har det gjorts ett klargörande annars är inga justeringar gjorda. 

Beslut: 

Att fastställa delegationsordningen 

§ 1025 Beslut intern styrning och kontroll  

Inga justeringar är gjorda sedan tidigare underlag 

Beslut: 

Att fastställa intern styrning och kontroll 

§ 1026 Besök av Inspektion av socialförsäkring (10.00-10.30)/Ann-Kristin Jans – bordläggs till nästa 

möte 200616  

§ 1027 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning  

Det löper på och ekonomin håller sig inom ramarna. Det finns visst överskott på grund av vakanser. 

§ 1028 Beslut om policydokument om äskande av medel till lokala projekt  

Beslut: 



 
Att fastställa policydokumentet 

§ 1029 Informationspunkt Jämställdhets- och våldsarbetet /Monia Sarenstrand – bordläggs till nästa 

styrelsemöte 200616  

§ 1030 Indikatorsarbete, genomgång av resultat Insjöriket kontra nationellt/Monia Sarenstrand 

klockan 11.00 – bordläggs till nästa styrelsemöte 200616  

§ 1031 Informationspunkt tf förbundschef  

- Arbetet med arbetsmiljö- och säkerhetsarbete pågår. Samordningsförbundet Göteborg har tagit fram 

en mall som skall upp till beslut i slutet av mars, därefter kommer dokumentet att spridas till övriga 

förbund i landet.  

- Avtackning av nuvarande förbundschef Charlotte Axelsson 17 april klockan 14.00 på Brogatan 16  

Förslag om att flytta mötet till Juni. Förbundschef stämmer av med Charlotte och återkommer. 

- PM revisionens granskning av årsredovisning och intern kontroll  

Revisionen hade inga synpunkter på årsredoviningen. 

 

§ 1032 Övriga frågor  

- Ledamöternas ansvar att förankra Samordningsförbundets arbete hos parterna  

En diskussion förs kring vikten av att myndigheterna och kommunerna samordnar sig internt och enas 

i frågor som berör Samordningsförbundet. 

 

§ 1033 Sammanträdet avslutas  

Kommande möten:  

200616 13.00-16.00 Partille kommunhus  

200923 13.00-16.00 Brogatan 16  

201127 09.30-12.00 Brogatan 16 


