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Frånvarande: Christian Eberstein (KD), Daniel Filipsson (M), Fredrik Skoglund och Anette Rydberg 

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

Myrbäck, Marie Hermansson under § 1013 och § 1014, Jonas Huldt under § 1008 och § 1009 

  
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag: 20-01-14 
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Anna Strand  Justerare: Sofia Sandänger 
 

§ 999 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1000 Val av justerare  

Styrelsens förslag är att utse Anna Strand och Sofia Sandänger som justerare till protokollet. 
 

Beslut: 
Att utse Anna Strand och Sofia Sandänger som justerare till protokollet 

 

§ 1001 Fastställande av dagordning  
 

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

 

 



 
Beslut: 
Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 
 

§ 1002 Information Årsrapport arbetsmaterial  

 

Förbundschef informerar att årsrapport dras på nästa möte då ekonom Olof Sjöberg bjudits 

in. 

§ 1003 Beslut Verksamhetsdokument 2020 
 

Kersti Lagergren lyfter vikten av att alla som arbetar och driver projekt finansierade av 

Samordningsförbundet bör få en komprimerad jämställdhetsutbildning. 

Beslut: 
Att fastställa verksamhetsdokument 2020 

 
§ 1004 Beslut anställning personal Samordningsförbundets kansli  

 

Tf förbundschef och tf biträdande förbundschef lämnar rummet inför denna punkt. 
 

Styrelsen är tveksam kring att ta på sig ytterligare arbetsgivaransvar. Styrelsen ser behov av att 
ytterligare utreda omfattningen av kansli- och overheadkostnader och därmed bemanning. 

Frågan återremitteras för ytterligare beredning. Styrelsen beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp 
med representation från alla parter.  

 

§ 1005 Beslut avseende äskande av medel lokala projekt, unga vuxna/Din väg i Partille samt 
Naturbaserad rehabilitering Rävlanda i Härryda. 

 

Styrelsen önskar ett policydokument som ska ligga till grund för beslut om fortsatta äskanden av 

medel från förbundet. Kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag. 

Ordförande är inte med vid diskussionen eller beslutet gällande Unga vuxna/Din väg i Partille då 

hon befinner sig i en jävssituation eftersom hon själv är boende och verksam i Partille kommun, 
samt att hon är ordförande i en av nämnderna som står bakom äskandet. 

 
I diskussion som föregår beslut gällande Unga vuxna/Din väg poängteras att sänkningen beror på 

de minskade medel som tillfallit förbundet. Projektet har haft goda resultat och riktas till en 

målgrupp med stora behov av stöd. 
 

Beslut avseende äskande av medel lokala projekt, unga vuxna/Din väg i Partille: 
Att bevilja en fortsatt finansiering på högst 100 000 kr för projektet Din väg i Partille under 

verksamhetsåret 2020. Dock skall finansieringen enbart riktas till kompetensutveckling för 

personal i form av de metodutbildningar (eller liknande evidensbaserade metodutbildningar) som 
nämns i äskandet. Utbildningar som anordnas med medel från Samordningsförbundet skall också 

erbjuda platser till förbundets övriga ingående kommuner och medarbetare som arbetar i insatser 



 
i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet. Vidare så ska Partille kommun delge en 
plan för implementering från och med verksamhetsåret 2020. 

 
 

Beslut avseende naturbaserad rehabilitering Rävlanda i Härryda: 

Att bevilja en fortsatt finansiering för Naturbaserad rehabilitering i Rävlanda, Härryda kommun, 
på 150 000 kr enligt äskandet under verksamhetsåret 2020. Finansieringen skall möjliggöra att 

kompetensen i projektet bevaras under året. Verksamheten skall vara öppen för deltagare från 
Samordningsförbundets samtliga kommuner och deltagarna skall rapporteras i SUS 

(Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan). Vidare så ska Härryda kommun 
delge en plan för implementering från och med verksamhetsåret 2020. 

 

§ 1006 Beslut om handlingsplan likvärdig rehabilitering 2020-2023 
 

Beslut: 
Att fastställa handlingsplanen om likvärdig rehabilitering 2020-2023 

 

§ 1007 Aktuella läget utvärdering Inspektion för socialförsäkring 
 

Tf förundschef informerar om att utvärderingen pågår att representanter från inspektionen 
bjudits in till nästa styrelsemöte. 

 
§ 1008 Information utvärdering pay-off Premiär /Jonas Huldt kl. 11.15 20 min 

 

Jonas Huldt hade en dragning. PP-bilderna bifogas 
 

§ 1009 Diskussion om implementering avseende ESF-projekt Respondere/Jonas Huldt kl 11.35 
30 min 

 

Diskussion om syfte och implementering av ESF-projekt. 
 

 
§ 1010 Justering av tidigare beslutad budget för 2020  

 

Det finns ytterligare eget kapital på ca 500 000 utöver det som redan var prognostiserat.  
 

Beslut: 
Att fastställa justering av tidigare beslutad budget för 2020 

 
 

§ 1011 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 

 
 

 
§ 1012 Informationspunkt Jämställdhets- och våldsarbetet  

- Handbok delas ut till styrelsen 

- Utbildning Hedersrelaterad våld 16 april i Stockholm 



 
Ingen har än så länge anmält sitt intresse. 

 

§ 1013 SUS-sammanfattning VG-region 2019/Marie Hermanson kl.10.45 15 min 
 

Marie Hermansson visar SUS statistik från förbunden inom VG-regionen. PP-bilder bifogas 

 
§ 1014 Information om GDPR/Marie Hermanson kl. 11.00 15 min 

 
Kort information om GDPR. PP-bilder bifogas 

 
§ 1015 Informationspunkt tf förbundschef 

- Arbetet med arbetsmiljö- och säkerhetsarbete pågår. Tf förbundschefen har stämt av 

med övriga förbundschefer i Väst, och det finns en mall att utgå ifrån. Mallen saknar 
dock delar som berör anställd personal på förbunden, och behöver därför kompletteras. 

Frågan ska upp på NNS på mötet i januari, ev för att initiera för en arbetsgrupp som 
gemensamt tar fram en mall som ska spridas till samtliga.  

- Information om dialogmöten med cheferna i kommunen avseende input till 

verksamhetsplanen 2021-2023 med start i februari samt förslag på namn till 
beredningsgruppen avseende verksamhetsplan 

- Information om påbörjad dialog med arbetsmarknadsenheterna om ett djupare 
samarbete. 

Mer information kommer på nästa styrelsemöte. 
- Rapportering avseende det aktuella arbetet kring styrgrupp En väg in 

Tf förbundschef och tf biträdande förbundschef har haft möte med Hallands 

förbundschef för att få information om hur de organiserat styrgrupper i förbundet. 
Arbetet fortgår. 

 
§ 1016 Övriga frågor lyftes för information och kort diskussion. 

- Vilken sorts stöd önskar förbundet från NNS? 

- Ledamöternas ansvar att förankra Samordningsförbundets arbete hos parterna 
- Almedalen, ev representation från förbundet 

- NNS har publicerat en rapport om indikatorer för 2019 och förbundet kommer att ta fram 
motsvarande siffror för insjörikets deltagare och presentera dem på ett kommande 

styrelsemöte. 

- Härryda och Alingsås kommun har visat intresse för att lämna in ytterligare ESF-ansökan 
avseende implementering av Premiär och förbundet undersöker möjligheter och stämmer 

av med ESF-kansliet 
- Förbundschefen lämnar information om Nationella rådets kommande utbildningar om 

FINSAM 
 

§ 1017 Sammanträdet avslutas 

 
Kommande möten: 

Nationell Finsam-konferens Halmstad 24-25 mars 
 

Kommande styrelsemöten: 

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 
 

 

 


