
 
Styrelseprotokoll     Diarienummer 
 

Samordningsförbundet Insjöriket: 

Plats: Brogatan 16, Mölndals Stad  
Datum: 2021-11-25 

 
Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndals stad 

Vice ordförande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

Övriga ledamöter 
Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregionen 

Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen, är med mellan kl 13:30 – 14:00 
 

 

Ersättare 
Tomas Angervik, (S), VGR 

Anna Strand (C), Partille kommun 
Maria Kornevik Jakobsson (C), Härryda kommun, är med mellan kl 13:30 – 13:57 

Anette Ryberg, Försäkringskassan är med mellan kl 13:30 – 15:30 

Daniel Filipsson (M), Alingsås kommun, är med mellan 13:30 – 15:00 
 

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck. 
Revisionen under § 1124, Anna Fagerfort förbundschef sof Sjuhärad och Pernilla Nilsson 

biträdande förbundschef Sof Sjuhärad under § 1135 

 
 

Meddelat förhinder: Fredrik Skoglund AF, Christian Eberstein, Lerums kommun 
_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Tomas Angervik  Justerare: Anna Strand 

 
§ 1121 Sammanträdet öppnas 
 
§ 1122 Val av justerare  
 
Styrelsen föreslår Anna Strand och Tomas Angervik som justerare  
 
Beslut: 
Att utse Anna Strand och Tomas Angervik som justerare 
 
§ 1123 Fastställande av dagordning  



 
 
Beslut: 
Att fastställa dagordning enligt förslag 
 
§ 1124 Revisionen på besök 14.00-14.30 
Frågor till styrelsen: 
-att styrelsen redogör för de största riskerna i förbundets verksamhet både på kort och 
lång sikt. 
-att styrelsen redogör för konsekvenserna och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits 
med anledning av att två medlemskommunerna - Härryda och Alingsås har beslutat att 
lämna förbundet. 
 
Den mest uppenbara riskfaktorn är att två kommuner tagit beslut om att träda ut ur 
förbundet. Utträden kommer utifrån de nuvarande besluten att genomföras i januari 
2024 (Härryda kommun) samt i januari 2025 (Alingsås kommun). Förbundet bereder sig 
redan i nuläget inför de kommande ändringar, framför allt genom att se över vilka 
konsekvenser utträden innebär ekonomiskt, verksamhetsmässigt och administrativt. De 
åtgärder som kan vidtas i nuläget är att styrelsen och presidiet tar fram en 
handlingsplan som krävs för att identifiera och få till stånd de behövliga anpassningarna 
i verksamheten i rätt tid. Det pågår också en översyn av samverkan mellan kommunen 
och förbundet i de övriga tre kommunerna. 
Styrelsen strategi för att hantera denna riskfaktor är att målmedvetet hämta in 
information och ha dialog med parterna utifrån de synpunkter som finns avseende 
förbundets nuvarande organisering av verksamheterna. Styrelsen arbetar aktivt med 
handlingsplanen som syftar till att ta fram de tänkbara förändringar i verksamheter som 
ska bidra till att verksamheter finansierade av förbundet bättre bemöter de behov som 
lyfts av parterna. Styrelsen har förutom interna dialogmöten haft partsgemensamma 
möten också i form av medlemsråd, där frågan om situationen i förbundet varit högst på 
agendan. För att öka kunskapen om alternativa sätt att organisera verksamheter så har 
man bjudit in andra förbund för en dragning om deras organisering. 
Ytterligare en riskfaktor som kan identifieras är en eventuellt annalkande köbildning till 
verksamheterna. Förbundet har större inflöde av remisser än någonsin tidigare. Kansliet 
bedömer att det finns en stor sannolikhet till ökad köbildning i samband med att den 
aktuella personalen slutar.  
Strategin för att hantera denna risk är att ersättningsrekrytera ny personal med 
målsättning att ha de nya medarbetarna på plats så fort som möjligt. Samtidigt så 
kommer det krävas en övergångsperiod med inlärning som innebär att det dröjer innan 
en ny personal har möjlighet att ha samma kapacitet som de övriga medarbetarna. 
Kansliet jobbar också aktivt med att höja sammanhållningen i personalgruppen, trots att 
det stormar. Styrelsen behöver fundera kring ytterligare eventuella åtgärder som 
behöver vidtas om kösituationen blir ohållbar.  
I och med att samarbetet med FINSAM Göteborg upphör avseende arbetsgivarearbete 
gentemot arbetsgivare som tar emot Samordningsförbundets målgrupp, så finns en risk 



 
att förbundet tappar kompetens och forum för att fortsätta med det framgångsrika 
stödverksamhet gentemot arbetsgivare som man har byggt upp under flera år. 
 
Ser förbundet någon tendens på förflyttning av målgrupper eller parter? 
 
Tendenser att deltagarna i högre utsträckning remitteras från vården och framför allt 
psykiatrin. Utifrån det så har behovet av stöd från insatserna landat i mer fokus på 
prerehabiliterande insatser och lågtröskelverksamheter. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har också varit tydliga med att förbundet inte ska finansiera 
verksamheter som ligger inom ordinarie verksamheternas uppdrag. Det är 
mellanrummet som finansieras. 
 
Vad tycker parterna om förbundets finansierade insatser? 
 
Mölndals stad - det centrala just nu är att två kommuner har begärt utträde. Allt annat 
står på vänt just nu. 
 
Partille kommun – kommundirektören har tagit initiativ till en översyn/utredning. Tar 
inga aktiva beslut utan avvaktar utredningen 
 
VG-regionen – en levande fråga på alla möten. Nämnden har varit tydlig med att man 
vill se ett genomgripande arbete genom att göra djupintervjuer med medlemsaparterna 
så att förbundet inte hamnar i ett läge där två eller fler kommuner lämnar. 
 
Alingsås kommun har begärt utträde på grund av de brister som man framfört tidigare. 
Men det handlar även om den interna processen. 
 
I hälso-och sjukvårdsnämnden diskuteras om man genom dialog med Härryda och 
Alingsås kan få dem att ändra sina beslut om utträde.  
 
Känner styrelsen sig trygg med den plan som ligger fram till 2023-2024? 
 
Styrelsen känner sig trygg men den handlingsplan som tagits fram och kommer agera 
utifrån plan. 
 
Hur ser planen för kompetensförsörjningen se ut om två kommuner lämnar förbundet? 
 
Förbundschef svarar att kompetensen i sig inte kommer påverkas utan snarare om 
storleken på personalstyrkan. 
 
 
 
§ 1125 Information avseende presidiet för 2022 



 
Det nuvarande presidiet har vid styrelsemötet 201127 valts för perioden 2021-2022 
enligt den turordningsmodellen som tidigare beslutats av styrelsen. Således behåller 
Anita Almqvist, Mölndals stad, ordförande och Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice 
ordförande sina platser i presidiet även under verksamhetsåret 2022.   
 
Ordförande lyfter behovet av att säkra en turordning i presidiet där man först går in som 
viceordförande och efter det som ordförande. Turordningslistan kommer att ses över av 
presidiet. 
 
Beslut: 
Att informationen läggs till handlingarna 
 
§ 1126 Fastställande av verksamhetsplan för 2022 med utgångspunkt i den beslutade 
verksamhetsplanen som avser perioden 2021-2023 
 
Verksamhetsplanen justeras och följande stycke tas bort under de strukturövergripande 
insatserna: ”Vad gäller det strukturövergripande arbetet så lyfter beredningsgruppen 
fram några områden där Samordningsförbundet ses som en viktig och tänkbar aktör för 
genomförandet av arbetet. Inledningsvis så lyfter flera av parterna arbetet med att ge 
stöd och utbilda arbetsgivare så att de har bättre förutsättningar att ta emot 
samordningsförbundets målgrupp som viktigt. Det tidigare samarbetet kring 
Mentorskapsutbildningar med Finsam Göteborg upphör i sin nuvarande form vid 
årsskiftet. Styrelsen har därmed att ta ställning till eventuell fortsatt finansiering av 
arbetsgivarearbete framgent när ett förslag finns utarbetat”. 
 
Beslut 
Att fastställa verksamhetsplanen enligt justerat förslag 
 
§ 1127 Beslut om budget 2022 (öppen för allmänheten att delta) 
 
Beslut  
Att fastställa budgeten enligt förslag 
 
§ 1128 Intern kontrollplan 
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
§ 1129 Rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning, kort om 
spridningskonferens Respondere/biträdande förbundschef 
 
De finansierade verksamheterna löper på enligt plan men det har bildats en kö till 
verksamheten Balder. Remissinflödet är högt men det är också tre medarbetare som 
slutar vid årsskiftet som gör att inflödet inte har flutit på enligt plan. Viktigt att styrelsen 



 
diskuterar eventuella åtgärder när det bildas kö och också fastställer rimlig kötid. Frågan 
kommer lyftas på styrelsemöte under våren. 
 
ESF-projektet Respondere har haft spridningskonferens. Den går att ta del av i 
efterhand via inspelning https://www.youtube.com/watch?v=kJZo8djGvxo 
 
61 % av individerna som deltagit i projektet har nått målet arbete/studier eller tagit 
tydliga steg mot att bli självförsörjande. Antal ut i arbete/studier just nu är dryga 35 %. 
Målet är satt på 40% och med 4 månader kvar av projekttiden är det inte orimligt att vi 
når dit.  
 
§ 1130 Beslut avseende fortsatt engagemang i indikatorsarbete 

- Styrelsen har att ta ställning till ifall förbundet skall fortsätta engagera sig i 
indikatorsprojektet. Det har under pandemin funnits stora svårigheter att samla 
in material, och bristande underlag gör det svårt att göra adekvata jämförelser. 
Kostnad för deltagandet i projektet är 20 000 kr/år.  

 
Styrelsen enas om att det inte är en beslutspunkt utan en informationspunkt. 
 
Beslut 
Att ändra § 1130 från en beslutspunkt till en informationspunkt 

 
§ 1131 Handlingsplan Jämställdhet 
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
 
§ 1132 Policy kränkande särbehandling  
Bordläggs till nästa möte då styrelsen inte är beslutsmässiga vid denna punkt 
 
 
§ 1133 Informationspunkt förbundschef 

- Ansvarsfrihet till styrelsen avseende 2020 från Lerums kommun samt från 
Försäkringskassan 

- Kommunstyrelsen i Lerum ställer sig bakom avsiktsförklaringen § 1117. Aktuellt 
på KS i andra kommuner? 
Förbundschef önskar att frågan om att lyfta avsiktsförklaringen i 
kommunstyrelsen diskuteras i samtliga kommuner. 
I Partille anser man inte att frågan ska tas upp nu utan att man behöver invänta 
den översikt som genomförs i kommunen. 

- Lokal vån 2 Brogatan uppsagd. Uppsägningen träder i kraft senast 230630. 
Hyresvärden kommer att söka ny hyresgäst redan nu så det kan komma att bli 
aktuellt med en tidigare flytt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kJZo8djGvxo


 
Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna 

 
§ 1134 Övriga frågor 

- Datum för styrelsemöten och arbetsdagar 2022 
- 220204 kl 13.30-16.30 
- 220318 heldag fysiskt möte alla på plats 
- 220610 kl 13.30-16.30 
- 220923 kl 13.30-16.30 
- 221118 kl 13.30-16.30 

Presidiet föreslår att det vid slutet av varje styrelsemöte avsätts en halvtimmes 
tid för friare diskussioner utan tjänstemännens medverkan. Presidiet får medhåll 
från styrelsen. 

- Datum för medlemsmöte 2022 
220513 kl 13-15 

- Uppföljande styrelsedag tillsammans med Margareta Ivarsson   
- Ekonomistyrningsverkets granskning av Jordbruksverket och projektet KAF 

Ekonomistyrningsverket granskar om Jordbruksverket agerat rätt i de 
utbetalningar de godkänt till projekt KAF. Förbunschef har kontakt både med 
ekonomistyrningsverket och Jordbruksverket i frågan. Beslut är ännu inte tagna. 

- Finsam konferens 5-6 april i Halmstad 
Totalkostnad per deltagare kommer landa på ca 4000 - 5000kr. Dagordningen 
har inte kommit ut ännu. När inbjudan kommer tas beslut om hur många som 
kan åka 

 
 
§ 1135 Dragning om organiseringen av verksamheter finansierade av förbundet på 
Samordningsförbundet Sjuhärad/Anna Fagefors kl 15.45 
 

Se inspelad dragning här:  styrelsemöte-20211125_153848-Mötesinspelning.mp4 

 
 
§ 1136 Sammanträdet avslutas 

 
 
Kommande möten:  
 
Ordinarie styrelsemöten: 
220204 kl 13.30-16.30 
220318 heldag fysiskt möte alla på plats, halvdag arbetsdag med Margareta Ivarsson, 
halvdag ordinarie styrelsemöte 
220610 kl 13.30-16.30 
220923 kl 13.30-16.30 

https://molndal-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/annika_ruys-hagberg_molndal_se/Documents/Inspelningar/styrelsem%C3%B6te-20211125_153848-M%C3%B6tesinspelning.mp4?csf=1&web=1&e=OGNd5r
https://molndal-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/annika_ruys-hagberg_molndal_se/Documents/Inspelningar/styrelsem%C3%B6te-20211125_153848-M%C3%B6tesinspelning.mp4?csf=1&web=1&e=OGNd5r


 
221118 kl 13.30-16.30 
 
Medlemsmöte: 
220513 kl 13-15 
 
 


