
 
 

 
 
Styrelseprotokoll        Diarienr:          
Samordningsförbundet Insjöriket 
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket, Brogatan 16 
Tid: 28 september klockan 13.30–16 
 
Ordinarie ledamöter: 
Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen 
Eva Mattsson Hill, VG regionen (L) 
Eva-Lotta Liljenzin (M), Härryda kommun (M) 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan 
 
Suppleanter: 
Anna Strand, Partille kommun (C) 
Bernt Runberg, Mölndals stad (S) 
Eva Andersson, Lerums kommun (C) 
Daniel Filipsson, Alingsås kommun (M) 
Karin Skönvall Hesslind, Arbetsförmedlingen 
Sofia Sandren, Försäkringskassan 
Soraya Lundberg, VG regionen (S) 
 
Meddelat förhinder: Anna Strand, Karin Skönvall Hesslind, Eva Andersson 
Övriga närvarande: Annika Ruys-Hagberg, Charlotte Axelsson, Mattias Agndal, som kommer att 
vara AF:s ersättare från och med 2 oktober istället för Karin Skönvall Hesslind 
 
 
_____________________________________________________________ 
Justeringsdag: 171002 
 
Annika Ruys-Hagberg 
Sekreterare 
 
Justerare   Justerare  
Soraya Lundberg  Bernt Runberg



 
 
§ 825 Sammanträdet öppnas  
 
§ 826 Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Soraya Lundberg och Bernt Runberg som justerare till 
mötesprotokollet. 
 
Beslut  
Att välja Soraya Lundberg och Bernt Runberg som justerare till protokollet. 
 
 
§ 827 Fastställande av dagordning  
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.  
 
Beslut  
Att fastställa dagordningen enligt förslaget. 
 
§ 828 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari till augusti 2017 
Förbundschefen presenterar valda delar av delårsrapporten för styrelsen. Bland annat så har den 
ekonomiska prognosen påverkats av att Försäkringskassan har betalat tillbaka cirka 800 000 kr till 
Samordningsförbundet. Styrelsen informeras också om beredningsgruppens arbete inför 
framtagandet av verksamhetsplan 2018-2020.  
 
Beslut:  
Att fastställa delårsrapporten enligt förslaget.  
 
§ 829 Inspektion för socialförsäkringens utvärdering av förbundets verksamheter på individnivå 
Inspektion för socialförsäkring undersöker möjligheten att göra en effektutvärdering på individnivå 
på Samordningsförbundens verksamheter nationellt. SOF insjöriket är ett av elva förbund som är 
utvalda att bistå som samarbetspartner med underlag i en eventuell utvärdering. Beslutet om 
utvärderingen skall genomföras tas av regeringen i november 2017. 
Förbundschef är positiv till att utvärderingen genomförs och har möte med representant från ISF 
nästa vecka.  
 
§ 830 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 
Mycket av det aktuella läget framkom i dragningen av delårsrapporten, men sammanfattningsvis så 
har Balder en kö på några månader, vilket inte är önskvärt. Individsamverkansteamet får också en 
hel del remisser, men ingen längre kö. Vad gäller ESF-projektet Utökat aktiv så rullar det på enligt 
planerna, metoden önskas att finnas kvar i Samordningsförbundets verktygslåda även efter att 
ESF-projektet tar slut vid halvårsskiftet. För övrigt så har Inkluderande rehabilitering tagit emot ett 
väldigt lyckat studiebesök från Finland. Vad gäller mentorskapsutbildning så har cirka hundratal 
arbetsgivare tagit del av utbildningen hittills. Grön rehabilitering i Lerum är numera nedlagt p.g.a. 
ekonomiska skäl, den kvarvarande budgeten som är avsedd för grön rehabilitering under 2017 
används nu för att köpa platser på Gunnebo trädgårdsrehabilitering. Det finns en stor efterfrågan 
på platser på grön rehabilitering och eventuellt kan det förutom Gunnebo komma att finnas någon 
typ av verksamhet med trädgårdsinriktning på Råda säteri framöver, med platser även för 



Samordningsförbundets målgrupp. Projektet Premiär Primär rullar på enligt planerna även om 
kombinationen av offentlig förvaltning och privat näringsliv inte är så lätt att kombinera i alla 
situationer. 
 
§ 831 Beslut avseende payoff utvärdering av förbundets verksamheter 
Förbundeschefen initierar till att köpa in en utvärdering/payoff för att kunna påvisa den 
socioekonomiska effekten av förbundets verksamhet. Ett anbud inkom på offertförfrågan från 
företaget Payoff. Ett förslag är att rikta in utvärderingen för att räkna på varje medlemsparts 
ekonomiska vinst (eller eventuella förlust) med SOF.  
Styrelsen för en dialog om behov av utvärderingen. Diskussionen landar i att styrelsen ger 
förbundschefen i uppdrag att kontakta Payoff för att formulera uppdraget utifrån frågeställningen 
om Samordningsförbundets verksamheters socioekonomiska effekt för var och en av parterna. 
Den delvis nya formuleringen av uppdraget bör också resultera till en lägre kostnad än vad som 
anges i offerten.  
 
Beslut: 
Att ge tjänstemännen i uppdrag att gå vidare med utvärderingen, med önskemål om en justering 
av innehållet i uppdraget än vad anbudet anger.   
 
§ 832 Rapportering en väg in 
Processen med en väg in fortgår. Positivt mottagande av ”En väg in” externt. Styrelsen skall fatta 
beslut om En väg in ska verkställas i alla kommuner på styrelsemötet i november.   
 
§ 833 Informationspunkt Jämställdhetsarbetet 
Förbundschefen har hållit i sitt första utbildningstillfälle mot andra SOF genom NNS. Flera 
utbildningar via NNS är inplanerade.  
 
Förbundet har upphandlat en ny grundutbildning, tillsammans med SOF Gbg Väster, Centrum och 
Nordost.  
 
Genuskompassen- ett stort positivt gensvar. Modellen har föredragits på Almedalen. Det kommer 
många förfrågningar om att föredra Genuskompassen ut i landet. Detta kommer att ske till 
självkostnadspris. Arbetsgruppen kring Genuskompassen kommer bestå ytterligare ett tag. Gbg 
Nordost kommer att gå in i styrgruppen i genusarbetet. 
 
Förbundet har varit representerade på Fokus jämställdhet och integration i Eskilstuna. En givande 
konferens som visade på vikten av jämställdhetsarbete inom våra myndigheter generellt och 
specifikt mot målgruppen nyanlända och invandrade.   
 
§ 834 Informationspunkt Förbundschef 
Inga ytterligare punkter lyfts på mötet. 
 
§ 835 Övriga frågor 
Inga anmälda frågor.  
 
§ 836 Sammanträdet avslutas  
 



Tidpunkt för höstens styrelsemöten:  
28 november 13.30–16 
Andra möten: 
NNS höstkonferens 20-21 november 


