
 
 

 
 
Styrelseprotokoll        Diarienr:          
Samordningsförbundet Insjöriket 
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket, Brogatan 16 
Tid: 28 november 13.30–16.00 
 
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) 
Mattias Agndal, Arbetsförmedlingen 
Sofia Sandren, Försäkringskassan 
Soraya Lundberg, VG regionen (S) 
 
Meddelat förhinder: Anna Strand, Eva Mattsson Hill, Daniel Filipsson 
Övriga närvarande: Annika Ruys-Hagberg, Charlotte Axelsson, Ebba Bothén på § 843 
 
 
_____________________________________________________________ 
Justeringsdag: 171130 
 
Annika Ruys-Hagberg 
Sekreterare 
 
Justerare   Justerare  
Sofia Sandänger  Mattias Agndal  



 
 
§ 837 Sammanträdet öppnas  
 
§ 838 Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Sofia Sandänger och Mattias Agndal som justerare till protokollet.  
 
Beslut  
Att välja Sofia Sandänger och Mattias Agndal som justerare till protokollet. 
 
 
§ 839 Fastställande av dagordning  
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.  
 
Beslut  
Att fastställa dagordningen enligt förslaget. 
 
§ 840 Fastställande av presidie för 2018 enligt beslutat TU 160212 
Enligt rotationsschemat som angavs i tjänsteutlåtandet daterat 160212 så står Arbetsförmedlingen 
på tur att axla ordförandeskapet och Alingsås kommun vice-ordförande under 2018. Under 
pågående året frångick man ifrån det beslutade rotationsschemat då Försäkringskassans 
dåvarande representant avsa sig ordförandeskapet under året på grund av personliga skäl. 
Styrelsen fastställer presidiet utifrån rotationsschemat som anges i tjänsteutlåtandet 160212. 
 
§ 841 Beslut om verksamhetsplan 2018-2020 
Förbundchefen sammanfattar kort processen som lett till det förslaget om verksamhetsplan som 
skickats styrelsen för kännedom. Röda tråden i beredningsgruppens arbete har varit styrelsens 
uppmaning om att göra mer och förfina det som redan görs och fungerar bra. Till skillnad från 
verksamhetsplanen som gäller i dagsläget, så har man släppt begreppet målgrupper och använder 
istället begreppet behovsgrupper i verksamhetsplanen. Beredningsgruppen har identifierat några 
ytterligare, för Samordningsförbundet nya behovsgrupper, man har också lyft behovet av att utöka 
resurser till kompetensöverföring från förbundet till parterna. 
Sofia Sandänger efterfrågar en beskrivning av de nuvarande verksamheterna, och vars metodik 
Samordningsförbundet föreslås att finansiera även under de kommande tre åren. Flertalet i 
styrelsen uttrycker också ett önskemål om en beskrivning av verksamheterna och hur begreppet 
En väg in blir ett paraplybegrepp för de metodikerna som kvarstår.  Förbudschefen och presidiet 
formulerar en reviderad version, som skickas till styrelsen för kännedom i god tid före nästa 
styrelsemöte.  Beslut om verksamhetsplanen bordläggs för närvarande och aktualiseras åter på 
första styrelsemötet 2018. 
 
Beslut: 
Att bordlägga beslutet om verksamhetsplanen till nästa möte. Inför första styrelsemötet 2018 får 
förbundschefen och presidiet i uppdrag att formulera ett justerat förslag med de inslag som anges 
ovan på § 841. Förslaget skall sedan till styrelse för kännedom i god tid före styrelsemötet, och 
verksamhetsplanen ska upp till beslut vid första styrelsemötet 2018.  
 
§ 842 Beslut om budget 2018 



Förbundet har äskat samma tilldelning som 2017, men tilldelades 692 000 kr mindre än 2017 mest 
p.g.a. att flera Samordningsförbund har startats/ska startas i landet. Förbundet kommer också att 
ha cirka 500 000 kr mindre i eget kapital inför 2018.  
Dock anger förbundschefen att det finns ett flertal möjligheter att ansöka om extern finansiering fr 
2018, både inom ramarna för ESF, Leaderprojektet och MUCF.  
Vid genomgången av budgeten så önskar flertal i styrelsen om att man i budgetdokumentet 
specificerar vilka verksamheter kommer att ingå i budgetposten En väg in.  
 
Beslut: 
Att fastställa budgeten enligt angivet förslag, under förutsättning att man specificerar i 
budgetdokumentet vilka verksamheter kommer att ligga under En väg in.  
 
§ 843 Beslut en väg in 
Ebba Bothén drar kort bakgrunden och processen kring En väg in.  
 
Beslut: 
Att fastställa genomförandet av En väg in. Från och med januari 2018 skall processen tillämpas i 
alla ärenden som tillhör Balders och Individsamverkanteamets målgrupper.   
 
§ 844 Beslut anställning på Samordningsförbundet 
Frågan om anställning för en medarbetare på Samordningsförbundet väcktes av 
Arbetsförmedlingen i Stockholm. Presidiet har vid arbetsutskottet bedömt att det i dagsläget inte 
finns fog för att ändra på anställningsförhållanden för den operativa personalen efter 
efterforskningar som ordförande har gjort intern på arbetsförmedlingen.  
 
Beslut: 
Att avslå Arbetsförmedlingens förfråga om anställning   
 
§ 845 Beslut om likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män 
Förbundschefen drar kort innehållet i dokumentet där det anges en handlingsplan för 2018 
avseende riktlinjer för jämställdhetsarbetet i förbundet. 
 
Beslut: 
Att fastställa beslutet enligt förslaget som anges i tjänsteutlåtandet.  
 
 
§ 846 Revisionen på besök (kommer klockan 15:30) 
Revisionens representanter lyfter ett antal områden för diskussion på mötet, nämligen processen 
med En väg in, nya behovsgrupper för förbundet, parternas delaktighet och engagemang i 
förbundet och kommunikationen som förs mellan parterna. Revisionen kommer också att 
kommentera årets resultat utifrån uppgifterna i delårsrapporten. 
 
Styrelsen har idag tagit beslutet om att genomföra En väg in i alla av förbundets kommuner från 
och med januari 2018. Processen och de ändrade rutinerna med En väg in är väldigt efterfrågade 
från parterna utifrån. Internt bland medarbetarna i de finansierade verksamheterna så är 
förändringsprocessen mer smärtsam. Fokus i processen är dock på individen; syftet med en väg in 
är att utöka tillgängligheten och effektiviteteten för individen. Vidare förs det en diskussion om hur 



den genomförda processen kommer att utvärderas framöver, och vad som är angeläget att 
utvärderas. Är förbundets sammansättning med de parterna som inkluderas i dagsläget det mest 
optimala, är också en fråga som revisionen lyfter.  
 
Revisionen vill också lyfta fram frågan om nya behovsgrupper för förbundet. Förbundschefen har 
fått ett tydligt uppdrag från medlemsrådet för två år sedan då förbundet uppmanades att inkludera 
nyanlända som en målgrupp för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet. Sedan dess 
så har man utökat förutsättningar för att bemöta denna målgrupp, främst genom pengarna från 
MUCF för projektet Balder premiär (f.d. Premiär Primär). Styrelsen konstaterar att det finns ett 
behov av utöka målgruppen i större utsträckning, då bara en bråkdel nås i dagsläget.  
 
Parternas delaktighet och engagemang är sista frågan som diskuteras med revisionen. Har det 
skett någon förändring i kommunikationen kring Samordningsförbundet hos parterna, undrar 
revisionen. Eva-Lotta Liljenzin anger sina egna erfarenheter från Härryda, då hon insett vikten av 
att bära informationen om förbundet tillbaka till den egna organisationen.  Förbundschefen anger 
att man har kallat till ett medlemsråd två gånger under året, men att man fått väldigt få anmälda till 
möten. Det finns önskemål om en mer intensiv dialog med parterna. 
 
Slutligen så anger revisionen att förbundets ekonomi granskas ytterligare i samband med 
årsredovisning, men att man inte har hittat något att anmärka t i delårsredovisningen.  
 
§ 847 Uppföljning av intern kontrollplan 
Förbundschefen informerar kort om innehållet i den interna kontrollplanen, och vilka kontroll som 
har gjorts under året. 
 
§ 848 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 
Balder: Fortsatt kö på Balder. Biträdande förbundschefen gör en kort dragning om 
långtidsuppföljningar som gjorts under hösten avseende en handfull deltagare som avslutades 
cirka ett år sedan.  
IST: På individsamverkansteamet så är det en ny medarbetare från Försäkringskassan på gång, 
då en av de nuvarande handläggare skall vidare till en tjänst som rehabkoordinator. 
Förbundschefen informerar styrelsen också om en hotsituation som teamet utsatts för nyligen av 
en klients anhörig. 
ESF/Inkluderande rehabilitering: Utökad Aktiv har två omgångar kvar, första omgången startar i 
Mölndal på vecka 2. Biträdande förbundschefen sammanfattar kort det transnationella utbytet som 
man har haft med Finland inom projektets ramar.  
 
§ 849 Informationspunkt Jämställdhetsarbetet 
Uppmärksamheten kring  #metoo-kampanjen innebär att kunskap om jämställdhet kommer att 
krävas framöver överallt i samhället. Finns fortfarande markanta skillnader vad gäller 
subventionerade och icke-subventionerade anställningar mellan kvinnor och män. En JGL 
utbildning kommer att genomföras i januari, och några ytterligare utbildningar är bokade under 
våren.  
 
§ 850 Informationspunkt Förbundschef 
NNS tjänstemannagrupp, där förbundschefen ingår, kommer att ta fram en ny tilldelningsmodell. 
Tidigare förslag om tilldelningen har inte följts. Förbundschefen har också fått en förfrågan om att 



sitta med i en referensgrupp kring en utredning om jämställdhetsperspektivet som 
Försäkringskassan skall ange regeringen längre fram.  
 
Förbundschefen informerar om att hon är tillfrågad att bistå med jämställdhetskunskap på sin fritid i 
olika sammanhang. Detta får betraktas som en bisyssla, som inte är i konflikt med uppdraget som 
förbundschef. Styrelsen har inga synpunkter kring detta.   
 
§ 851 Övriga frågor 
Mölndals stad lämnar över en gåva till förbundet i form av en handgjord ordförandeklubba.  
 
Förbundschefen har lyft frågan om friskvårdspeng för anställda i förbundet.   
 
Beslut:  
Att införa friskvårdspeng till anställda på förbundet i enlighet med skatteverkets regelverk. 
  
§ 852 Sammanträdet avslutas  
 
Kommande möten: 
Nationell konferens 180417–180418 i Göteborg 
 
Förslag på vårens styrelsemöten: 
2/2, 23/3, 19/6, 28/9, 30/11, alla klockan 13.30–16.00 


