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_____________________________________________________________ 
Justeringsdag: 181204 
 
Annika Ruys-Hagberg 
Sekreterare 
 
Justerare   Justerare  
Sofia Sandänger   Bernt Runberg       
   



 
 
§ 913 Sammanträdet öppnas  
 
§ 914 Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Sofia Sandänger och Bernt Runberg som justerare till protokollet.  
 
Beslut  
Att välja Sofia Sandänger och Bernt Runberg som justerare till protokollet. 
 
 
§ 915 Fastställande av dagordning  
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.  
 
Beslut  
Att fastställa dagordningen enligt förslaget. 
 
§ 916 Beslut om presidie för 2019 utifrån förslaget TU 160212 
Regionen ordförande, försäkringskassan ordinarie och kommunens ordinarie representant Partille kommun. Nya 
ledamöter i styrelsen Thomas Angervik (ersättare regionen), Angela Fast Thorstensson (ordinarie regionen), Carina 
Ekedahl (Mölndal), Kersti Lagergren (Härryda), Christian Eberstein (Lerum) 
  

Beslut 
Att fastställa presidiet enligt tjänsteutlåtandet TU 160212, då regionens representant är ordförande och 
försäkringskassans representant vice ordförande under 2019.   
 
§ 917 Beslut om verksamhetsplan 2019-2020 
Förbundschefen sammanfattar kort de justeringar som gjorts utifrån den treåriga verksamhetsplanen för 
perioden 2018-2020, som styrelsen tagit beslut om tidigare.   
Sofia Sandänger vill gärna att formuleringen på prioriterade målgrupperna ändras till långtidssjukskrivna och 
unga med aktivitetsersättning.  
Sofia Sandänger tar upp att finns ett stort behov av prerehabilitering från Försäkringskassans sida.  
Hon initierar också att man under 2019 ser över prioriteringen av målgrupper. Förbundschefen berättar att 
frågan om målgrupper har varit uppe i diskussion på beredningsgruppen, som önskar att målgruppen för En 
väg in prioriteras.  
   
Beslut: 
Att fatta beslut om verksamhetsplanen utifrån de justeringar som finns definierat här ovan på § 917.  
 
§ 918 Beslut om budget 2019 
Förbundschefen klargör för det ekonomiska läget inför 2019, och redogör för de justeringar som finns i 
förslaget jämfört med budgeten för 2018. Neddragning av tilldelade medel på cirka 10 % jämfört med 
verksamhetsåret 2018. Förslaget om budget för 2019 är nu framtaget av kansliet och bygger på de 
prioriteringsdiskussionerna som förts i beredningsgruppen. Stora förändringen i verksamheterna är 
neddragning av finansiering av Aktiv. Utvecklingsledaren på förbundet kommer att avsluta sin tjänst, och 
hennes uppgifter kommer läggas på de övriga i kansliet och ledningsgruppen.  
 
Beslut: 
Att fatta beslut om budget för 2019 enligt förslaget. 
 
§ 919 Beslut om anställning SUS-resurs 



Marie Hermansson, SUS-ansvarig i Västra Götaland, behöver en tillfällig anställning för 2019, innan 
Göteborgsförbundet eventuellt kan ta över anställningen. Hennes kostnader delas av ett flertal förbund i 
Västra Götaland Presidiet rekommenderar att Insjöriket erbjuder en anställning till Marie Hermansson under 
2019.  
 
Presidiet diskuterar frågan då det finns många synpunkter kring anställningen. Dels så lyfter man 
arbetsgivaransvaret, men också behovet av att se över vilket behov av en SUS-resurs det finns i VG-
området. Ett flertal ledamöter anser att anställningen bör ordnas på nationell nivå, inte lokal på VG-området.  
 
Mötet ajourneras då kommunens representanter vill diskutera frågan i enrum.  
 
Mötet återupptas, och förslaget som styrelsen enas om är att Marie Hermansson erbjuds en anställning för 
första halvåret 2019, men att det tydligt framgår att frågan ska åter upp på det första kommande presidie- 
och styrelsemötet 2019. Förbundschefen ges i uppdrag att omgående kontakta nationella rådet med 
information om att Insjöriket tar anställningen för första halvåret 2019, men att frågan får därefter lösas på 
annat håll.  
 
Beslut: 
Att erbjuda anställning till Marie Hermansson för perioden januari-juni 2019, under förutsättning att frågan 
återupptas på första styrelsemötet för 2019. Förbundschefen får också i uppdrag att kontakta nationella 
rådet snarast med informationen om att anställningen inte kommer att förlängas efter juni 2019.  
 
 

§ 920 Beslut om likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män 
Förbundschefen redogör kort för innehållet på tjänsteutlåtandet. Det behövs en ledamot som ska ersätta 
Soraya Lundberg i styrgruppen för jämställdhet. Soraya Lundberg önskar att man i framtiden får även 
barnperspektivet i förbundets arbete. Eva Andersson önskar att man lyfter fram behoven som utlandsfödda 
kvinnor har.  
 
Beslut: 
Att fatta beslut om handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förslaget. Frågan om en ny 
representant till styrgruppen jämställdhet bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
§ 921 Beslut om att vika medel till Visionsdag 
Presidiet initierar en heldagsutbildning i början av mars när den nya styrelsen är på plats. Tanken är att 
repetera vad som är syftet med FINSAM-lagstiftningen och hur kan samordningsförbundets uppdrag att se 
ut framöver. Dagen riktas både till styrelsen och beredningsgruppen.  
 
Beslut: 
Att vika medel för Visionsdagen enligt ovan. Förbundschefen får i uppdrag att kalla den nya styrelsen till en 
Visionsdag i början av 2019. 
 
§ 922 Uppföljning av intern kontrollplan 
Förbandschefen redogör kort för innehållet i tjänsteutlåtandet avseende intern kontrollplan. 
 
§ 923 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning 
Förbundet har jobbat intensivt med införandet av En väg in. Förändringsarbetet har varit mödosam för 
personalgruppen, men förändringsresan skall implementeras helt och hållet från första januari.  
 



Mycket arbete på grund av Försäkringskassans nya tolkning av riktlinjer avseende utlåning av personal. 
Förbundet har löst frågan för den personalen som skulle blivit berörd vid årsskiftet, då Lerums och Härryda 
kommun har erbjudit tillfälliga anställningar för de två medarbetare som initialt berörs. 
 
Det ekonomiska läget överensstämmer med budgeten, prognosen för utgående kapital är cirka en miljon 
kronor.  
 
Förbundet bjöd till en spridningskonferens för projekt Premiär i slutet av november. Mycket lyckad 
tillställning, finns ett intresse från parterna och även externa parterna för metodiken som används i projektet. 
Projektet fortsätter till och med november 2019. 
 
Pilotprojektet i den nationella utvärderingen som Inspektion för socialförsäkring gör bland annat för vårt 
förbund fortgår enligt planering.  
 
§ 924 Revisionen på besök 
Revisionen vill diskutera följande frågeställningar: 

 Aktuellt kring verksamheten – revisionen ger eloge till förbundet. Förbundet är mycket duktiga på 

att idka samverkan och kunskapsspridning. Förbundet har hela tiden utvecklats och tagit an nya 

målgrupper på ett ypperligt sätt. Förbundschefen klargör för situationen i de operativa 

verksamheter i förbundet, och konstaterar att förbundet inte bemöter all det behovet som finns i 

samhället. . Viktigt att kommunicera till parterna om det finns skiftningar i målgruppen som 

förbundet ska jobba emot.   

 Ekonomiskt läge 2018 och 2019 – behov av resurser inför 2019. Minskade medel inför 2019, och 

ingen förbättring i sikte innan den nationella utvärderingen av förbundens resultat är klar. Inga 

förändringar avseende de ekonomiska förhållandena i förhållande till prognosen i delårsrapporten.   

 Samverkan med Försäkringskassan avseende nyttjande av personal – frågan är högst aktuell och 

energikrävande. Tillfälliga lösningar som finns gagnar inte samverkan på sikt. Viktigt att fortsätta 

dialogen.   

 Ägarsamråd – finns det behov från styrelsens sida och vilka initiativ har styrelsen tagit? Svårt 

historiskt få till aktivt medlemsråd. Ett nytt koncept prövas i form av ett dialogmöte, som FK kallar 

till. Modellen används i Sjuhärad med lyckade resultat.  

 Övriga frågor – inga övriga frågor anmälda. 

 
 
§ 925 Informationspunkt Förbundschef 
Fortsatt tjänstledighet förbandschef 
Förbundschefen ansöker om fortsatt tjänstledighet för studier på 20 % under våren 2019 ifall hon kommer in 
på de universitetsutbildningar som hon har sökt. Presidiet bifaller förbundschefens ansökan. 
  
Cirka 550 personer aktuella i verksamheter finansierade av förbundet fr.o.m. januari tom november. 
Jämställdhetsarbetet ger effekter, finns nu mätbara resultat som indikerar att det arbetet med 
jämställdhetsfokus som förbundet utvecklat och vidmakthållit under flera år medför resultat. Mycket tid och 
kraft får på det ständiga omtaget på samverkansarenan.  
 
§ 926 Övriga frågor 
Biträdande förbundschef  
Biträdande förbundschef har nu fått en förlängning avseende utlåning från FK till och med maj 2019. 
Styrelsen behöver under våren 2019 ta beslut om hur anställningsform/ alternativ skall se ut från juni 2019. 
Förslag tas fram av kansliet och bereds av presidiet under våren.  



 
Sofia Sandänger kommer att kalla till ett dialogmöte, inbjudan har kommit till styrelsen för kännedom. Sofia 
Sandänger önskar att inbjudan till dialogmötet sprids vidare hos parterna.  
 
Ny arbetsgivarrepresentant då Bernt Runberg avgår vid årsskiftet. Mölndals stads representant är 
arbetsgivarrepresentant fram till nästa styrelsemöte.  
 
NNS höstmöte – Soraya var med och redogör kort för innehållet på dagarna. Bland annat pratades det om 
sjukskrivningsprocessen. Man lyfte att man behöver på förbunden bli duktigare på att lyfta brukarens 
perspektiv.  
 
Leif Klingensjö från SKL höll ett intressant föredrag– han lyfte att det är viktigt att alla parter ta ansvar över 
sysselsättningen.  
 
Föredrag om hur barn påverkas av våld i nära relationer, se även den tecknade filmen om temat som finns 
som bilaga på länken https://www.youtube.com/watch?v=FlS_18iaqQg . Kan samordningsförbunden vara 
en arena för att arbeta med våldsprevention?   
 
 
§ 927 Sammanträdet avslutas 
Ordförande avgår och hela styrelses tackas av med en liten gåva. Sammanträdet avslutas.  
 
Förslag på vårens mötestider: 
7/2 09.30-12.00 i Mölndal 
29/3 09.30-12.00, Partille kommunhus 
14/6 09.30-12.00  
 
Ordförandekonferens 25/1 på Arlanda, dialogmöte på FK 25/1, kallelse 
FINSAM-konferens 26-27 mars i Stockholm.  

https://www.youtube.com/watch?v=FlS_18iaqQg

