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Samordningsförbundet Insjöriket: 

Plats: Teams  

Datum: 2022-02-04 
 

Ordförande 
Anita Almqvist (L), Mölndals stad 

Vice ordförande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

Övriga ledamöter 

Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregionen 
Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen 

 
 

Ersättare 

Tomas Angervik, (S), VGR 
Anna Strand (C), Partille kommun 

Maria Kornevik Jakobsson (C), Härryda kommun 
Anette Ryberg, Försäkringskassan  

 
Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck.  

 

Meddelat förhinder: Christian Eberstein, Lerums kommun  
Frånvarande: Daniel Filipsson (M), Alingsås kommun, Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen 

 
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  

 
Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Maria  Kornevik Jakobsson Justerare: Fredrik Skoglund 

 
 
§ 1137 Sammanträdet öppnas 
 
Inför öppnandet av mötet kommer styrelsen överens om att mötet kan hållas helt 
digitalt utifrån att flera ordinarie ledamöter har Covid. 
 
Beslut: 
Att sammanträdet öppnas och att mötet hålls digitalt 
 
§ 1138 Val av justerare  



 
 
Styrelsen föreslår att Maria Kornevik och Fredrik Skoglund utses till justerare 
 
Beslut:  
Att utse Maria Kornevik och Fredrik Skoglund till justerare 
 
§ 1139 Fastställande av dagordning  
 
Beslut:  
Att fastställa dagordningen enligt förslag 
 
§ 1140 Information årsrapport arbetsmaterial 
 
Beslut:  
Att informationen om årsrapporten läggs till handlingarna 
 
§ 1141 Information verksamhetsdokument 2022 
 
Beslut: 
Att informationen om verksamhetsdokumentet läggs till handlingarna 
 
§ 1142 Justering av tidigare beslutad budget  
 
Ekonomistyrningsverket och Jordbruksverket har beslutat att inte begära återkrav av 
projektmedel utifrån de ytterligare underlag som presenterats av kansliet gällande 
Leaderprojektet KAF.  Detta positiva besked har inneburit behov av vissa justeringar i 
den budget som beslutades om på novembermötet. Posten utvecklingsarbete har 
dubblerat och posterna kompetensutveckling och uppföljning och utvecklingsarbete har 
ökat. Det beräknade egna kapitalet vid årets slut beräknas landa på en miljon i stället 
för 500 000. 
 
Beslut:Att fastställa den justerade budgeten 
 
 
§ 1143 Information Intern kontrollplan 
 
Beslut: 
Att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 1144 Handlingsplan jämställdhet  
I dagsläget tas beslut en gång om året. Presidiet föreslår att den tas upp för beslut 
vartannat år i stället. 
 



 
Beslut: 
Att anta handlingsplanen samt att den ska upp till beslut vartannat år. 
 
§ 1145 Policy kränkande särbehandling  
 
I policyn är det oklart vem närmaste chef är. Kansliet får i uppdrag att justera detta och 
skicka ut nytt underlag till styrelsen. 
Handlingen föreslås gälla tills vidare och lyftas för översyn vartannat år. 
 
Beslut: 
Att anta policyn med tillägg om vilken chef man hänvisar till samt att den lyfts för 
översyn vartannat år. 
 
§ 1146 Rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning. Kort 
dragning om justeringar i arbetssättet för Balder 
 
Utifrån läget med lång kö till Balder och ett i dagsläget brett uppdrag i samband med 
svårigheter att låna i personal från parterna kommer Balder genomföra en justering av 
processen som presenteras på mötet. Den innebär i korthet: tydligare fokus på 
aktiverande insatser och kortare tid i insats. Förväntad effekt är ett tydligare uppdrag, 
ökat fokus på prerehabiliterande insatser och att verksamheten är en del av den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen och utgör inte hela processen. Vidare förväntas 
individerna i högre utsträckning avslutas mot fortsatt rehabilitering och en mindre del 
kommer avslutas mot arbete och studier. Förväntad effekt är också en högre grad av 
samverkan med ordinarie myndigheter. 
 
Svårigheten att låna personal till förbundet berör inte bara Insjöriket utan det är flera 
förbund som upplever samma problem 
 
Beslut: 
Att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 1147 Jämförelse av utförandet av insatser Samordningsförbundet Sjuhärad kontra 
Samordningsförbundet Insjöriket 
 
Det är svårt att jämföra två förbund rakt av då kontexten oftast ser väldigt olika ut. I 
underlag jämförs olika enheter (antal och procent). Underlaget justeras och skickas ut 
till styrelsen på nytt. 
 
Beslut: 
Att underlaget justeras och informationen läggs till handlingarna 
 
 



 
§ 1148 Risk- och konsekvensanalys – medskick från 2021 
Frågan lyfts utifrån en tidigare diskussion i styrelsen om behov av en uppdatering av 
Risk- och konsekvensanalys. 
Förbundschef presenterar en modell för risk och konsekvensanalys som används på flera 
andra förbund. Modellen aktualiseras vid behov 
 
Beslut: 
Att informationen läggs till handlingarna 
 
 
§ 1149 Nominering NNS 
NNS har inför det kommande årsmötet i april bett förbunden att komma in med 
nomineringar till NNS styrelse senast sista februari 2022. Aktuella för nominering är 
ordinarie ledamöter från kommunen och regionen.  
 
Endast ordinarie ledamöter från politiken kan nomineras. Styrelsen har i dagsläget ingen 
som finner möjlighet att anta uppdraget. 
 
Beslut:  
Styrelsen beslutar att inte nominera någon till NNS under 2022 
 
 
§ 1150 Informationspunkt förbundschef 

- Tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen 
- Pay-off utvärdering från projekt Respondere för kännedom, dragning av 

projektet på styrelsemötet i mars 
Styrelsen ger presidiet i uppdrag att bedöma om det finns utrymme för punkten 
vid nästa styrelsemöte. Om det är många punkter som ska avhandlas skjuts 
denna information på framtiden.  

- Projekt Mentorskap avslutad, slutredovisning/utvärdering se bilaga 
- Våldsprojektet fortsätter 
- Dialog med socialcheferna 

Kansliet träffar socialcheferna två gånger per termin för att informera om vad 
som händer inom förbundet och hur styrelsen hanterar att två kommuner begärt 
utträde. Man har kommit fram till att kalla till beredningsgrupp under våren. 
Förbundet har ingen fast beredningsgrupp utan kallar beredningen utifrån frågan 
som ska lyftas. Det har gjorts flera försök tidigare att ha en fast beredningsgrupp 
utan framgång. 

- Digitalisering av diariet 
 
 
§ 1151 Sammanträdet avslutas 

 



 
Kommande möten:  
 
Ordinarie styrelsemöten: 
220204 kl 13.30-16.30 
220318 kl 13.30-16.30 
220401 kl 12.30-16.00 styrelsens arbetsdag med Margareta Ivarsson 
220610 kl 13.30-16.30 
220923 kl 13.30-16.30 
221118 kl 13.30-16.30 
 
Medlemsmöte: 
220515 kl 13-15 


