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Kersti Lagergren, Härryda kommun (M) 
Christian Eberstein, Lerums kommun (KD) 
Mattias Agndal, Arbetsförmedlingen 
 
Frånvarande: Anna Strand, Mattias Agndal, Daniel Filipsson 
Övriga deltagare: Charlotte Axelsson förbundschef, Annika Ruys-Hagberg biträdande 
förbundschef  
_____________________________________________________________ 
Justeringsdag: 190619 
 
Annika Ruys-Hagberg 
Sekreterare 
 
Justerare   Justerare  
Sofia Sandänger  Angela Fasth       
      



 
 
§ 955 Sammanträdet öppnas 
 
§ 956 Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till 
protokollet.  
 
Beslut  
Att välja Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till protokollet. 
 
§ 957 Fastställande av dagordning  
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.  
 
Beslut  
Att fastställa dagordningen enligt förslaget. 
 
§ 958 Beslut avseende arkivplan  
Namnändring och moderinsering av layout behövs avseende den befintliga arkivplanen, 
som i dagsläget heter arkivplan för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, 
Lerum och Alingsås. Innehållet i arkivplanen har inte justerats. 
 
Beslut: 
Att fastställa förändringar i arkivplan enligt ovan. 
 
§ 959 Beslut avseende medverkan i ESF-ansökan (implementering av Premiär) 
Det finns planer att ansöka pengar från Europeiska socialfonden (ESF) för att 
implementera arbetssättet för Premiär i kommunernas ordinarie verksamhet. Premiär 
har under tre år drivits i Samordningsförbundets regi och finansierats av externa medel 
från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Verksamheten har 
utvecklat ett effektivt arbetssätt med goda resultat, och ambitionen är nu att överföra 
metodiken till kommuner. Tanken med ansökan är i första hand att förbundet inte ska 
vara projektägare, utan någon av kommunerna ska äga projektet, dialog om detta pågår 
med kommunerna. Förbundet administrerar skrivandet av ansökan. Styrelsen behöver 
fatta beslut om förbundet ska gå vidare med ansökan. Om ingen av kommunerna tar på 
sig projektägareskapet behöver presidiet delegeras beslutsmandat om att gå vidare med 
ansökan med förbundet som projektägare. Det har också framkommit att GR kommer att 
gå in med en ansökan till ESF, kansliet får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet 
att haka på den ansökan. 
  
Styrelsen önskar att ta del i underlag om ansökan snarast möjligt för att föra dialogen 
vidare per varje kommun. En tanke är att man rättar ett avtal mellan de deltagande 
kommuner där man reglerar ett delat finansiellt ansvarstagande i projektet. Styrelsen vill 
inte heller att projektet bygger på en deltagarefinansiering.  



 
Kansliet återkommer med underlag till kommunens representanter inom kort, som sedan 
för dialogen vidare i kommuner.  
 
Beslut: 
Att ge kansliet mandat att gå vidare med ESF-ansökan.  
 
§ 960 Inriktningsbeslut AKTIV hälsa 
Initiativ har kommit från styrelsen att se över formerna för verksamheten Aktiv. Kansliet 
har tagit fram underlag med tre olika alternativ om en förändring som innebär att 
utbudet utvidgas och innehåller flera lågtröskelverksamheter. Styrelsen behöver fatta ett 
inriktningsbeslut om förändringsarbetet skall fortskrida vidare.  
 
Beslut: 
att som inriktningsbeslut påbörja arbetet under hösten 2019 om att införa AKTIV hälsa 
enligt ovan 2020.  
 

§ 961 Redovisning från mätning av indikatorer samt beslut avseende kärnindikator 
Jämställdhet 
Första resultaten på första mätningen med indikatorer har kommit. Förbundschefen gör 
en kort dragning av resultaten på styrelsemötet. Det ligger ett förslag initierat av NNS om 
att införa ytterligare indikator om jämställdhet. Styrelsen behöver ta ett beslut avseende 
kärnindikatorn Jämställdhet. 
 
Beslut: 
Att stödja NNS förslag om att införa ytterligare en kärnindikator med inriktning 
jämställdhet.  
 

§ 962 Beslut avseende lokaler 
Kansliet har identifierat vissa bekymmer avseende tillgång till lokaler i kommuner. 
Förbundet behöver ha tillgång till lokaler i varje kommun för att kunna bemöta våra 
deltagare på plats lokalt. Frågan behöver lyftas på styrelsen, som i sin tur behöver 
förankra diskussionen i kommunerna. Finns det möjlighet att få tillgång till ett kommunalt 
bokningssystem för lokaler?  Vem som ansvarar för säkerhetsaspekter för personalen, 
som sitter i en annan myndighets lokaler? 
 
Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag avseende behov av lokaler i varje 
kommun. Styrelseledamöter tar med frågan vidare, och återkommer med 
kontaktuppgifter till en kommunaltjänsteman som förbundet kan föra dialogen vidare 
med per varje kommun. 
 
 
Beslut: 



Att ge kansliet i uppdrag att ta fram underlag avseende behovet av lokaler per kommun. 
Styrelseledamöterna tar med sig frågan till sina hemmaorganisationer och inleder en 
dialog om lokaltillgängligheten lokalt i varje kommun. Målsättningen är att hitta en 
lösning i varje kommun, och att kansliet sedan fortsätter en dialog om de praktiska 
arrangemangen kring utlåning av lokaler med en utsedd kontaktperson i varje 
kommun/hos varje part.  
 
§ 963 Information om utvärderingen av Inspektion för socialförsäkringen (ISF) 
Ansökan om etikprövningen blev försenad, vilket innebär att starten på utvärderingen har 
skjutits fram i tiden, nu preliminär start i augusti 2019. Förskjutningen av starten har 
medfört att kösituationen på vissa insatser har förvärrats. Pågår en dialog med ISF om 
inflödet, och hur förbundet ska kunna leverera det antalet ärenden som behövs till 
utvärderingen.  
 
§ 964 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 
En fortsatt svår situation med lång kö framförallt till Individsamverkansteamet. Dialog 
pågår med arbetsmarknadsenheten i Lerums kommun kring ett eventuellt samarbete 
avseende en gruppverksamhet som syftar till att förminska kön till hösten. Det har varit 
en uppstartskonferens för det nya ESF-projektet Respondere, och avslutningskonferens 
för ESF-projektet Inkluderande rehabilitering. Ekonomisk uppföljning visar att varje insats 
håller sig i sin budget. Premiär fortsätter att visa upp fina resultat, svårt dock att få 
deltagare från vissa kommuner. Styrelsen behöver ta fram en strategi om hur man kan nå 
till alla parterna i situationer då det krånglar med samverkan.  
 
Arbetsförmedlingen har tagit nya riktlinjer avseende utlåning av personal. I fortsättningen 
så kommer Arbetsförmedlingen enbart utlåna personal för operativa verksamheter, och 
förordar anställning av övergripande kanslipersonal. Då både Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har ändrat villkoren för utlåning av personal framförallt avseende 
kanslifunktioner, behöver konsekvenser av detta diskuteras i styrelsen vid ett kommande 
tillfälle.   
 
Johnny Öhman meddelar att han och Mattias Agndal kommer att sluta i styrelsen som 
arbetsförmedlingens representanter. Nya ledamöter utses inom kort.  
 
§ 965 Informationspunkt Jämställdhetsarbetet 
Jämställdhetsarbetet fortskrider enligt planen, och görs dagligen. Förbundschefen 
kommer att hålla ett lunchseminarium om förbundens jämställdhetsarbete på 
Almedalen. En grundutbildning för personalen på ESF-projektet Respondere planeras till 
hösten. 
 
§ 966 Informationspunkt Förbundschef  
Förbundschefen har ansökt och beviljats tjänstledighet, biträdande förbundschefen går in 
som ställföreträdande fr.o.m. 1 september för att garantera en smidig överlämning. 



Förbundschefens tjänstledighet pågår tom mitten av april 2020. En av samordnarna 
kommer att gå in som biträdande under tiden.    
 
Förbundet kommer att representeras av förbundschef, biträdande förbundschef och 
Christian Eberstein på Almedalen.  
 
§ 967 Övriga frågor 
Samarbete våldsprevention Lerums kommun 
Dialog med Lerum om samarbete våld och ohälsa. Finns det förutsättningar att ansöka 
om gemensamma medel. Dialog mellan Lerum och samordningsförbundet pågår.  
 
Visionsdagen – Förbundschefen och biträdande förbundschefen tar gemensamt ansvar 
för planeringen av Visionsdagen. Visionsdagen kommer att innehålla två delar, dels ett 
pass med Marie Fridolf, dels en presentation av verksamheterna, med eventuellt några 
deltagare på plats.  Visionsdagen kommer att äga rum på Råda Rum i Mölnlycke med 
fokus på visionsarbete på förmiddagen, styrelsemötet på eftermiddagen.  
 
Äskandet – parterna behöver lyfta frågan om äskandet inför höstens budgetarbete.  
 
Kansliet initierar en diskussion om hur sammansättningen och formen för presidiet ska se 
ut för att skapa kontinuitet i presidiearbete och en mer hållbar lösning vad gäller 
arbetsgivareansvaret för personalen anställd av förbundet. Förbundsordningen ger en 
frihet för styrelsen att forma presidiet utefter behovet. Styrelsen diskuterar frågan och 
ser vinsten med att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet.  Kansliet ges i uppdrag att 
ta fram ett förslag som bygger på det rotationsschemat som gäller för presidiet i 
dagsläget. Ärendet skall till beslut på nästa styrelsemöte.   
 
§ 968 Mötet avslutas 
 
 
Kommande möten: 
4/10 9-16 Visionsdag inkl. styrelsemöte Råda Rum i Mölnlycke, Kyrkvägen 45 
28/11 9-12 
 
 
 
 


