
 

 

 
Styrelseprotokoll    Diarienummer

      
Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Partille kommunhus 
Tid: 2020-06-16 
 
Ledamöter: 
Tomas Angervik, (S)  
Anna Strand (C)  
Eva Hallberg  
Sofia Sandänger  
Angela Fasth (M)  
Christian Eberstein (KD) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Anita Almqvist (L) 
Annette Rydberg (deltar via Skype) 
 
Ej närvarande: Fredrik Skoglund, Daniel Filipsson (M) 
 
Övriga medverkande:  
Tf förbundschef Annika Ruys-Hagberg, tf biträdande förbundschef Melina Myrbäck, Ann-
Christin Jans under § 1038, Monia Sarenstrand under punkterna § 1040 och § 1041  

Justeringsdag:  
 
Melina Myrbäck 
Sekreterare 
 
Justerare: Christian Eberstein  Justerare: Sofia Sandänger 

 

§ 1034 Sammanträdet öppnas  

§ 1035 Val av justerare  

Styrelsens förslag är att utse Christian Eberstein och Sofia Sandänger som justerare till 

protokollet. 

Beslut: 

Att utse Christian Eberstein och Sofia Sandänger som justerare till protokollet 

§ 1036 Fastställande av dagordning  

Övrig fråga anmäls från Anna Strand som berör Härrydas utträde ur Samordningsförbundet 

Insjöriket. Angela informerar att frågan redan finns med i dagordningen men Anna vill ändå 

att frågan lyfts som en övrig punkt. 



 

 

Beslut  
Att fastställa dagordningen inklusive tillägg övrig fråga 

 

§ 1037 Beslut arbetsmiljödokument  

En handbok har sammanställts för arbetsmiljöarbetet. Boken baserar sig på 

arbetsmiljöverkets rekommendationer samt den mall som Samordningsförbundet Göteborg 

har tagit fram. 

Beslut  

Att fastställa handboken för arbetsmiljöarbetet 

 

§ 1038 Besök av Inspektion av socialförsäkring/Ann-Christin Jans medverkar 

klockan 13:10 via Zoom c:a 35 min 

Syftet med granskningen är att ge en överblick av samordningsförbundens organisation och 

verksamhet och att utvärdera effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå 

Effektutvärderingen är den sista delen av tre delar. De tidigare utvärderingarna finns att läsa 

här;  

1. Samordningsförbundens verksamhet och organisering (ISF rapport 2019:1, 

publicerad i februari 2019) 

2. Utvärdering av de samlade/totala effekterna på kommunnivå - Gör 

samordningsförbund någon skillnad? (ISF rapport 2019:4, publicerad i mars 2019) 

Det är Balder och Individsamverkansteamet som utvärderas. 60 % av remisserna går till 

direktinsats och 40 % får stå i kö i minst 6 månader. Än så länge har 90 % tackat ja till att 

ingå i studien. 

Parallellt skickar ISF ut enkäter till de individer som tackat ja till att ingå i studien. Enkäterna 

har än så länge en svarsfrekvens på över 70 %. 

I utvärderingen tittar man på stegförflyttningar (ekonomiska, närmare arbetsmarknaden, 

förskrivna läkemedel och inläggning inom sjukvården) 

Coronapandemin har påverkat inflödet av deltagare till studien märkbart under mars och 

april månad. Underlagen har ökat något under maj och juni. Inspektionen har ett möte med 

departement i mitten av augusti om utvärderingen och kommer då förorda en förlängning. 

Fråga från Christian om pandemin på annat sätt kan påverka utvärderingen? Inget 

inspektionen kan uttala sig om i dagsläget. 

Samordningsförbundet Insjöriket har fått frågan från Ann-Christin Jans om hur förbundet 

ställer sig till en eventuell förlängning av utvärderingen till juni 2021 och tf. förbundschef har 

ställt sig positiv till detta då det är av stor vikt att ISF får in ett tillräckligt stort underlag för 

https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-02-19-samordningsforbundens-organisering-och-verksamhet
https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-03-15-gor-samordningsforbund-nagon-skillnad
https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2019/2019-03-15-gor-samordningsforbund-nagon-skillnad


 

 

att kunna dra säkra slutsatser från utvärderingen. Tf. förbundschef håller styrelsen fortsatt 

informerad i frågan. 

§ 1039 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning  

Tf. bitr. förbundschef informerar om det ESF-projekt (Respondere) som förbundet driver 

tillsammans med Försäkringskassan, Samordningsförbundet Göteborg samt 

Samordningsförbundet Älv & kust. ACTivera heter Insjörikets delprojekt som är en 

metodutveckling av Balder som framförallt ha i syfte att stötta individer med 

aktivitetsersättning. 

Tf förbundschef informerar om hur förbundet har påverkats av pandemin: 

I Balder har de personliga möten har blivit färre. De flesta möten sker digitalt men vissa av 

samverkanskoordinatorerna som fått tillåtelse av sina chefer har fortsatt träffa deltagare 

utomhus. Den ACT-gruppen som startade i februari ställde om till att bli digital vilket 

funderat väl. Några deltagare har fått lämna sina arbetsträningsplatser och det har också 

varit generellt svårare att hitta nya arbetsträningsplatser. Vissa deltagare tenderar att isolera 

sig mer. Trots detta har verksamheten anpassat sig väl och samverkanskoordinatorerna har 

haft tätare kontakt med sina deltagare digitalt. 

Individsamverkansteamet har påverkats tydligare av pandemin eftersom verksamheten 

bygger på gruppsammankomster. Många deltagare i Individsamverkansteamet har inte 

kunskap att delta digitalt eller inte dator eller smartphone som krävs för att kunna närvara 

digitalt. Istället har man fortsätt ha kontakt med deltagarna digitalt. 

Primus har ställt om digitalt för de deltagare som kunnat närvara digitalt. 

Arbetsterapeut och fysioterapeut har haft fortsatt kontakt med deltagare digitalt. 

Aktiv i Lerum har fortsatt som vanligt 

Samtlig personal har varit mer vaksamma kring våld i nära relationer och har rustat upp 

informationsbanken på hemsidan kring vart man kan vända sig som våldsutsatt eller 

våldsutsättare.  

Information om förbundet till handläggare och parter har ställt om och sker digitalt 

Coronan har även påverkat ekonomin på så sätt att det just nu finns 200 000-300 000 mer i 

budget än beräknat pga av minskade resor, utbildningar och konferenser. 

§ 1040 Informationspunkt Jämställdhets- och våldsarbetet /Monia Sarenstrand 

medverkar klockan 15.30 via Zoom c:a 15 min  

Monia presenterar det jämställdhetsarbete som pågår inom förbundet och syftet med detta. 

Medskick till styrelsen från Monia är att diskutera hur förbundet ska arbeta med 

jämställdhetsarbetet framöver. En fråga som också ligger i linje med framtagandet av den 



 

 

nya verksamhetsplanen. Frågan bereds av presidiet och lyfts upp det på styrelsemötet i 

november för vidareutveckling. 

Monia informerar om att det kommer bildas en styrgrupp kring jämställdhetsarbetet 

tillsammans med Samordningsförbundet Älv och kust samt Samordningsförbundet Göteborg 

Monia undrar hur sig styrelsen ställer sig till att medverka i den. Frågan lyfts på 

styrelsemötet i november. 

§ 1041 Indikatorsarbete, genomgång av resultat Insjöriket kontra 

nationellt/Monia Sarenstrand medverkar via Zoom c:a 15 min  

Monia informerar om bakgrund och syfte med indikatorerna och visar en överblick över de 

10-i topp-resultat där Insjöriket utmärker sig positivt under två av indikatorerna. 

Styrelsen får ett antal frågor att reflektera över gällande indikatorerna. De bifogas med 

protokollet. Frågan bereds av presidiet och lyfts upp det på styrelsemötet i november för 

vidareutveckling. 

Indikator 11 saknas i den nationella rapporten med anledning av att det pågår en diskussion 

med Försäkringskassan gällande måtten. Den är helt enkelt inte färdig ännu. 

Christian Eberstein vill lyfta fram behovet av fortsatt fokus på att mäta progressionen mot 

arbete. 

§ 1042 Informationspunkt tf förbundschef  

- Information från NNS  

En debatt förs om att starta ett innovations- och kunskapscentrum men tydlig koppling till 

forskning i syfte av att samla kunskap från Samordningsförbundet och ha en nära koppling 

med universitetet. 

Det pågår en diskussion om ett danskt verktyg som kallas BIP som mäter progression i 

deltagares stegförflyttning. Det baserar sig på ett underlag om 27 000 personer. Den visar 

att parallella insatser är det mest gynnsamma för individers stegförflyttning. Mäter de 

hållbara resultaten över en lång tid. 

- Förslag på ett pilotprojekt för samordning av insatser för individer som har svårt att återgå 

till arbete med anledning av Corona-pandemi – ett Jobblyft  

Bakgrund: Vid möte den 27 maj mellan Socialförsäkringsministern och NNS ordförande 

diskuterades ett förslag om att stödja individer som riskerar att få svårigheter att återgå till 

arbete efter pandemin. Vid mötet bad ministern NNS att återkomma med konkretisering av 

ett sådant förslag. Bifogat till detta dokument finns en skiss på en sådan inriktning med 

förslag till organisation och arbetsmodell. 

Insjöriket har goda förutsättningar för att kunna rigga för att vara pilot för projektet utifrån 

de välfungerande insatserna Balder och IST. Frågan ställs till styrelsen om intresset att delta 



 

 

i ett sådant projekt. Styrelsen vill läsa in sig på förslaget innan ett sådant beslut fattas men 

ställer sig positiva till en intresseanmälan 

Det kommer inte att innebära några extra finanser för förbundet då de extra kostnaderna 

förbunden får täcks av regeringen. 

En intresseanmälan är inte bindande.  

- Nya styrelseledamöter Maria Kornevik Jakobsson, Härryda kommun samt Anita Almqvist, 

Mölndals stad  

Samtliga närvarande på styrelsemötet presenterar sig 

§ 1043 Information och beslut avseende anonym anmälan  

Beslut 

Styrelsen ställer sig bakom sammanställningen av presidiet gällande anonym anmälan 

§ 1044 Information anställning biträdande förbundschef  

Presidiet informerar att Annika Ruys-Hagberg har nu anställts tillsvidare som biträdande 

förbundschef på heltid fr o m 1 juni 2020. Presidiet har också godkänt hennes bisyssla som 

kontaktfamilj och kontaktperson på socialtjänsten då den sköts helt på fritid och påverkar 

inte uppdraget som biträdande förbundschef.  

Annika fungerar som ett psykosocialt omhändertagande stöd till två minderåriga personer 

från två olika familjer. Annika har kontakt för planering med socialtjänsten men det ligger 

inte i hennes uppdrag att driva ärenden gentemot någon av Samordningsförbundets parter. 

Annika Ruys-Hagbergs tillförordnande som tf förbundschef samt Melina Myrbäcks 

tillförordnande som tf biträdande förbundschef fortgår under fortsatt rekryteringsprocess till 

rollen som förbundschef.  

§ 1045 Övriga punkter  

- Medelstilldelning 2021  

Påminnelse om att den preliminära medelstilldelningen kommer från försäkringskassan innan 

sommaren. Ser ut att bli ungefär samma belopp som 2020.  

- Beslut om ansvarsfrihet avseende 2019 från Mölndal och Partille  

Lerum och Alingsås har tidigare beslutat om ansvarsfrihet. I från Härryda har beslut ej 

inkommit.  

- Beslut datainspektionen  

Gällande anmälan om ev stulen post. Datainspektionen har informerat att anmälan är lagd 

till handlingarna och att de inte går vidare i ärendet. 



 

 

- Beviljat ESF-projekt PIK (Premiär i kommun) för Härryda och Alingsås  

Insjöriket är med som samverkanspart utifrån att förbundet sitter på den kompetens som 

ska överföras från projekt Premiär. Insjöriket har även skrivit ESF-ansökan 

- Rekrytering förbundschef  

Styrelsen har tidigare via mail informerats om hur rekryteringen av ny förbundschef lagts 

upp. Extern rekryteringsfirma har använts i processen. Presidiet ansvarar för rekryteringen 

enligt fastställd delegationsordning och slutintervjuer med två kandidater ha nu genomförts 

och referenstagning pågår. Planeringen är att rekryteringsprocessen ska vara klar under juni 

månad. 

Anna Strand, Partille kommun anklagar presidiet för att ha handhavt rekryteringen felaktigt 

och menar på att hela styrelsen skulle involverats. Presidiet visar då på delegationsordningen 

som beslutats om på styrelsemötet 20-03-27. 

Personalärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2. Anställa, fastställa 
ändringar 
avseendevillkor och 
lön för förbundschef 
och biträdande 
förbundschef inom 
förbundet samt 
beviljande av 
ledighet av 
förbundschef/andra 
anställda av 
förbundet  
 

 Presidiet (ordförande 
och vice ordförande) 
anställer och 
beslutar om villkoren 
och lön för de 
anställda förbundet. 
Förbundschefen 
delegeras ansvaret 
att bevilja ledigheten 
för de övriga 
anställda i 
förbundet. 
 

Ändringar av 
anställningsvillkoren 
och lönetillägg 
anmäls till styrelsen. 
Beviljande av 
ledighet anmäls ej. 
 

 

Presidiet har via mejl informerat styrelsen om processen kring pågående rekrytering för 

transparens samt att rekryteringfirma anlitats. Inga synpunkter kring processen har då 

inkommit. Styrelsen konstaterar att processen följer de riktlinjer som finns beslutade 

och noterar informationen. 

 

- Härryda har begärt utträde ur förbundet från och med januari 2024. Presidiet har 

diskuterat frågan och givit i uppdrag till kansliet att en konsekvensanalys ska göras kring 

utträdet. Konsekvensanalysen ska belysa organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för 

förbundet och dess parter.  Presidiet belyser att varken AF, FK och VGR kommer kunna 

remittera in personer från Härryda kommun efter Härrydas utträde. Presidiet understryker 

vikten av hur utträdet kan genomföras på smidigaste sätt utifrån de deltagare från Härryda 

som får stöd av förbundets finansierade verksamheter vid utträder 2024-01-01. 



 

 

Christian Eberstein informerar att de i Lerum börjat titta på konsekvenserna av Härrydas 

utträde och hur det kan komma att påverka Lerums kommun. Kristian undrar även hur 

Härryda bygger upp en motsvarande verksamhet i Härryda. Maria svarar att kommunen har 

egna resurser för att täcka kommunmedborgarnas behov. 

Tf bitr. förbundschef informerar om att Härryda var den kommun som remitterade högst 

antal individer till förbundet 2019  

Anna Strand anmälde innan fastställandet av dagordningen en övrig fråga och förslag till 

beslut med anledning av Härryda kommuns beslut om utträde ur Samordningsförbundet 

Insjöriket (beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15). 

Annas Strands förslag till beslut lyder; att presidiet får i uppdrag att genomföra en 

konsekvensanalys av Härryda kommuns utträde med beaktande av ekonomiska, 

organisatoriska och verksamhetsmässig konsekvens och behov av åtgärder. Uppdraget 

redovisas inför styrelsemötet 2020-09-23 för fortsatt styrelsediskussion.  

Presidiets förslag till beslut är att återkomma med en konsekvensanalys enligt tidigare lagt 

uppdrag till kansliet av presidiet om att en konsekvensanalys skall göras kring utträdet. 

Konsekvensanalysen ska belysa organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för förbundet 

och dess parter, för en fortsatt styrelsediskussion 201127  

Förslag till beslut 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, ställer dessa mot varandra och finner 

att styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. Utfall 3-1.  

§ 1046 Sammanträdet avslutas  

Kommande möten:  

200923 13.00-16.00 Brogatan 16  

201127 09.30-12.00 Brogatan 16 

 


