
 
 
Styrelseprotokoll       Diarienr. 

Samordningsförbundet Insjöriket: 

Plats: Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 31, lokalen Stora hörsalen  
Tid: 23 september klockan 13-16 

 
 

Ordinarie Ledamöter: 

  
Tomas Angervik, (S) 

Anna Strand (C) 
Eva Hallberg 

Sofia Sandänger 
Angela Fasth (M) 

Anita Almqvist (L) 

 
Frånvarande: Fredrik Skoglund, Annette Rydberg, Daniel Filipsson, Christian Eberstein, Maria 

Kornevik Jakobsson 
 

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

Olof Sjöberg, förbundets ekonom under § 1050 
 

 

Justeringsdag:  

 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 

 

Justerare: Anita Almqvist  Justerare: Sofia Sandänger 

 

 
§ 1047 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1048 Val av justerare  

 

Val av justerare  
Styrelsens förslag är att utse Anita Almqvist och Sofia Sandänger som justerare till protokollet. 

 
Beslut 

Att utse Anita Almqvist och Sofia Sandänger som justerare till protokollet 
 

§ 1049 Fastställande av dagordning  

 
Dagordningen har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet. 



 
 
Beslut  

Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 
 

§ 1050 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 2020  
 

Förbundchef lyfter valda delar för förklaring. Det kommer finnas med pengar kvar än förväntat då 

det sedan mars inte varit aktuellt med några konferenser eller utbildningar på grund av Covid -
19. Även resekostnaderna har minskat då de flesta möten både internt och externt har skett via 

digitala kanaler.  
Trots pandemin har verksamheten endast nått 100 individer färre än tidigare år vilket är ett 

tecken på att verksamheterna finansierade av förbundet pandemin till trots ändå kunnat bedrivas 
på ett tillfredställande sätt. Den verksamhetsförändring som IST var mitt i under våren fick dock 

läggas på is då pandemin blev ett faktum. Även de inplanerade kunskapsdialogerna under våren 

ställdes in vilket också bidragit till ett lägre antal anonyma deltagare. 
 

Remissinflödet har minskat något från föregående år. Sannolikt beror detta dels på Covid-19, 
som inneburit en ökad arbetsbelastning hos remitterande parter, men också på att köerna till IST 

och Balder har varit långa.  

 
Olof Sjöberg förklarar att ESF -projektet Respondere har genererat högre intäkter än vad som 

beräknats vilket bidragit till överskott i budgeten. Det har även funnits en vakans under året som 
också bidragit till det aktuella överskottet. 

 

Anna Strand yrkar att redovisningen till nästa delårsrapport kompletteras med ett tydligare 
resultat över vad deltagare avslutas till. Anna yrkar även att remissinflöde redovisas mer tydligt 

och visar både inflöde per kommun och part. Annas yrkande delas av övriga styrelsemedlemmar 
och till delårsredovisningen 2021 kommer dessa delar ingå. 

 
Beslut  

Att fastställa delårsrapporten för 2020 

 
§ 1051 informationspunkt utvärderingen av inspektion för socialförsäkringen (ISF) 

- Kort lägesrapport från mötet med ISF/Biträdande förbundschef 
Inspektionen har bjudit in till en heldagskonferens där samtliga förbund som ingår i 

studien deltog. ISF informerade bland annat om att 7 av 10 tackar ja till att delta i 

studien vilket är glädjande. Det är även hög svarsfrekvens på de deltagarenkäter som 
skickas ut.  

ISF mäter i denna effektutvärdering skattningar av ev. samvariation mellan 
självskattningsformulär, handläggarenkäter och faktiskt utfall (arbete, studier, fortsatt 

arbete etc.) De mäter även förändringar i sjukskrivning, sjukersättning, arbetslöshet, 
arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, studier, inkomster, läkemedelsförskrivningar mm. 

 

- Regeringsuppdraget för Inspektion för socialförsäringen förlängd. Mätningen pågår tom 
juli 2021, slutrapporten för uppdraget skall presenteras till regeringen i december 2022. 

 



 
Förbundschef informerar om att förbundet lägger en hel del administrativa resurser på 
studien vilket också bör beaktas framåt med anledning av förlängningen. 

 

 
§ 1052 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning i samband med 

genomgång av delårsrapporten 
 

Verksamheterna rullar på som de ska och det finns ett överskott som kommer tas med över till 

2021. 
 

Kösituationen har förbättrats. I dagsläget har IST ingen kö. Diskussion förs kring att 
kösituationen bör förmedlas tydligare till parterna. Förbundschef kommer gå ut med ett 

förtydligande redan efter avslutat styrelsemöte men förtydligar också att styrelsen också har ett 
ansvar att förmedla denna information. 

 

 
§ 1053 Informationspunkt förbundschef 

- Budget preliminär tilldelning och konsekvenser av det. Idealtilldelning 13 736 000 kr 
(2020 14 312 000 kr). Äskat för samma tilldelning som för 2020 med hänsyn till 

förbundets medverkan i det pågående regeringsuppdraget med utvärdering av 

Samordningsförbund nationellt.  
Tilldelningen är ännu inte klar. Förbundschef meddelar så snart beslutet kommit 

- Rekrytering biträdande förbundschef klar 
- Utträde Härryda kommun, inkommit 27/8, arbetet med konsekvensanalys är inledd.  

Yrkat lämna förbundet januari 2024. 

- Arbetet med handlingsplan för arbetsmiljö skjuts fram tills förbundschefen har deltagit i 
en arbetsmiljöutbildning via NNS och Sobona. 

Utbildningen ges under hösten 2020. 
- Lägesrapport och kort beskrivning av arbetet med beredning av en ny verksamhetsplan 

Förbundschef och biträdande förbundschef har bjudit i till sammanlagt tre träffar med 
representanter från förbundets samtliga parter och kommuner. Under det senaste mötet 

gjordes en prioriteringslista över målgrupp, verksamheter och strukturell samverkan. 

Beslut om verksamhetsplan tas av styrelsen på mötet i november. 
 

Diskussion – flera i styrelsen lyfter behovet av någon form av processbeskrivning över 
förbundets finansierade verksamheter. Presidiet tar med sig frågan till nästa möte. 

 

- Frågeformulär utvecklingsarbete indikatorer 
Delas ut på plats och fylls i av styrelsen. Indikatorerna mäter de mjuka värdena. 

 
§ 1054 Övriga frågor 

- Aktuellt med samarbete med Härryda och Alingsås kommun kring PIK (Premiär i 
kommun). 

Samordningsförbundet skrev ansökan efter erfarenhet från projekt Premiär. Tanken var 

också att förbundet skulle bidra med kunskapsöverföring. En medarbetare kommer lånas 
ut på 20 procent till projektet under hösten fram till årsskiftet. Förbundschef kommer 

sitta med i styrgruppen. 



 
 

- Försäkringskassan initierar att uppföljningen av revisionsrapporten skall tydligt 

dokumenteras i det aktuella styrelseprotokollet som skrivs efter att rapporten dragits till 

styrelsen. Förslaget från förbundschefen är att man har en punkt i styrelseprotokollet där 
det framgår att styrelsen tagit emot revisionens rapport och att även styrelsens 

ställningstagande till behov av fortsatta åtgärder framgår.  
 

 

 
Beslut  

Att det framöver ska finnas en punkt i styrelseprotokollet där det framgår att styrelsen 
tagit emot revisionens rapport och att även styrelsens ställningstagande till behov av 

fortsatta åtgärder framgår.  
- Samarbete med Kvinnlig prioritet med inriktning biblioterapi 

Biblioterapi innebär rehabilitering genom skönlitteratur. Förbundet har inlett ett 

samarbete med ”Bibsy” som kommer hålla i biblioterapi med intresserade deltagare från 
förbundet verksamheter. ”Bibsy” är finansierat att jämställdhetsmyndigheten och det 

kommer inte kosta förbundet något. 
- Utbildning NNS om Hedersrelaterad våld, könsstympning och barn- och tvångsäktenskap,  

Förbundschef flaggar för utbildningen som finns tillgänglig i sin helhet hela september ut 

via följande länk:   
http://nnsfinsam.se/HRV-konferens 

- Workshop om politisk och finansiell samordning den 2 oktober kl. 10.00 -12.00 
De styrelsemedlemmar som har möjlighet att delta är fria att göra det. 

- NNS medlems- och årsmöte den 29 oktober. Styrelsens ledamöter har möjlighet att 

ansluta sig till årsmötet digitalt.  
- Information om aktuella samarbeten med Partille kommun samt Systembolaget 

Partille kommun har haft ett möte med IST med anledning av de relativt höga antal som 
är sjukskrivna inom kommunen.  

Mentorskap har deltagit på en heldag med systembolaget i syfte att stötta och stärka 
systembolaget i deras arbete med att ta emot personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Mötet resulterade också konkret i ett antal arbetsträningsplaster på 

systembolaget i Härryda, Borås och Alingsås.  
 

§ 1055 Mötet avslutas  
 

 

Kommande möten:  
 

28/11 9-12 Styrelsemöte Samordningsförbundet  
 

Styrelsemöten 2021, förslag på datum och tid: 
Förslag från förbundschefen att vi bokar in ett heldagsmöte på våren, då halva dagen 

samordnarna för verksamheter medverkar och berättar om sina verksamheter. Också för att 

förankra den nya verksamhetsplanen samt de förändringar på den operativa verksamheter som 
den innebär.  

 

http://nnsfinsam.se/HRV-konferens


 
Förslag på dag 26 mars 2021 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Förslag på styrelsemöten och presidiemöten för 2021 

 
 

Presidiemöte    Styrelsemöte 

 
210129 kl 14-16    210209 kl 13-16 

210312 kl 14-16    210326 heldag 
210528 kl 14-16    210609 kl 13-16 

210910 kl 14-16    210924 kl 13-16 

211112 kl 14-16    211129 kl 13-16 


