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Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 
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Justerare: Sofia Sandänger  Justerare: Christian Eberstein  
 

 
§ 1112 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1113 Val av justerare 

 

Styrelsen föreslår Sofia Sandänger och Christian Eberstein som justerare 
 

Beslut 



 
Att utse Sofia Sandänger och Christian Eberstein till justerare 
 

§ 1114 Fastställande av dagordning samt val av justerare 

 
Två punkter har tillkommit på dagordningen under §1118: Ansvarsfrihet och Indikatorer 

 
Beslut 

Att dagordningen fastställs 

 
§ 1115 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 

 
På sidan 10 har det gjorts en justering gällande antal individer som avslutats mot arbete eller 

studier. Rätt antal ska vara 14, inte 12. 
 

Jämfört med tidigare delårsrapport från 2020 har förbundet under 2021 nått några fler deltagare 

i de individinriktade insatserna. 
 

Frågan lyfts om det sker någon uppföljning/statistik på de frågor som ställs till samtliga deltagare 
gällande våld i nära relation. Förbundet gör inte det i dagsläget. Frågan får tas upp som en punkt 

på styrelsemöte längre fram för diskussion. 

 
Beslut: 

Att godkänna delårsrapporten 
 

§ 1116 Informationspunkt utvärdering av inspektion för socialförsäkring/biträdande 

förbundschef 
 

Inflödet till studien avslutades i juli. Inga nya deltagare tas nu in i studien. Inspektionen är nöjda 
med det deltagarantal som levererats och rapporten förväntas vara klar under slutet av 2022. 

 
Beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 

 
 

§ 1117 Avsiktsförklaring – justering av innehållet 
 

Ett tillägg har gjorts på avsiktsförklaringen på sidan tre. Tillägget lyder; Om en part överväger ett 
utträde ur förbundet så bör detta förankras hos de övriga parterna i förbundet innan beslutet tas. 
Det är viktigt att parterna tar sitt ansvar att förmedla om de har synpunkter på verksamheten 
som kan påverka deras beslut att vara medlem i förbundet.  
Avsiktsförklaringen ska upp på medlemsrådet och ska skrivas under av samtliga parter. Tanken 

är att den ska fungera som ett stöddokument i samverkan framöver. 
 

Beslut 

Att anta avsiktsförklaringen 
 

§ 1118 Informationspunkt förbundschef 



 
 

- Förberedelser inför styrelsens arbetsdag den 8 oktober. Moderator, innehållet för dagen, 

uppdrag till styrelseledamöter. 

Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett mejl med instruktioner för att vara förberedda 
inför styrelsen arbetsdag. Kansliet har varit i kontakt med samtliga kommuner för dialog 

om förbundets finansierade insatser. Det har även gått ut ett mejl som ska bevaras av 
samtliga parter gällande förbundets framtida riktning. Detta för att få ett så brett 

underlag som möjligt för att kunna staka ut riktningen för förbundet framöver. 

Ett skriftligt sammandrag av de synpunkter som inkommit kommer mejlas ut till samtliga 
i styrelsen en vecka innan mötet 

 
- Information om samverkansmöten med förvaltningar i samtliga kommuner 

Kansliet har varit i kontakt med samtliga kommuner för dialog om förbundets 
finansierade insatser där olika förvaltningar fått ge sin syn på det stöd man önskar från 

förbundet. 

- Primus med tolk i gång i Partille 
Olika kommuner kan ha olika behov och förbundet försöker bemöta detta utifrån de 

resurser som finns på förbundet. I Partille har man sett ett behov av Primus insatser för 
nyanlända och ”gammelanlända” som har behov av tolk för att kunna ta till sig insatsen. 

En gruppstart är inplanerad i Partille för att tillgodose önskemålet 

- Samverkan med vuxenutbildningen i Partille inom ramarna för ESF-projektet Invux 
InVux ägs och drivs av Göteborgsregionen och delfinansieras av ESF och drivs 

tillsammans med 6 kommuner varav Partille är en. Projektet arbetar för att unga som är i 
riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. 

Förbundet har fått frågan om att kunna stötta projektet utifrån att man ser att många av 

ungdomarna har behov av ett samlat stöd. Samarbetet har påbörjats genom 
verksamheten Balder. Förbundet är även representerade i styrgruppen. 

 
- Kort rapport om det pågående arbetsmiljöarbetet på förbundet/biträdande förbundschef 

och förbundschef 
Arbetet pågår. Samtliga medarbetares chefer är inbjudan till dialogmöte, en 

medarbetarenkät är framtagen, ett underlag för medarbetarsamtal har tagits fram och 

frågan kommer finnas med som en återkommande punkt på förbundets ”husmöten”, 
vilket är ett möte för samtlig inlånad personal på förbundet. Skyddsronden kommer 

förhoppningsvis kunna genomföras under året. 
- Aktuellt med lokalfrågan för kansliet 

En dialog har inletts med Mölndals stad gällande lån av lokal för kansliet att sitta i om 

förbundets lokaler sägs upp. Mölndal är själva inne i en lokalöversyn och har internt 
svårigheter med lokaler och kan därför inte ge ett svar på frågan i dagsläget. Förslag 

från presidiet är att säga upp ett våningsplan till en början och avvakta med det andra 
våningsplanet till dess att Mölndal vet om de har lokal att erbjuda tre år efter att 

kontraktet på Brogatan sägs upp. 
- Alingsås kommuns formella begäran om utträde ur förbundet har inkommit till förbundet 

och svar om att den mottagits har skickats av förbundschef. 

- Information om en nationell informationskampanj Finsam 
Alingsås och Härrydas val att lämna förbundet har skapat oro hos övriga förbund och 

blivit en prioriterad fråga på Nationella rådet. Det är första gången en kommun lämnar 



 
ett förbund. För att försöka förhindra att fler kommuner lämnar förbund har Nationella 
rådet påbörjat planeringen av en informationskampanj i syfte att stärka förbundets 

förankring hos parterna på ett mer strukturerat plan. Kampanjen kommer spridas över 

hela landet. En fråga som lyfts i detta arbete är om lagstiftningen behöver diskuteras och 
omformas. När kampanjen är klar att rullas ut önskar kansliet hjälp från styrelsen att få 

träffa politikerna i respektive kommun för att sprida informationen i det ledet. 
 

- Ansvarsfrihet till styrelsen beviljat från VG region 

 
- Ytterligare part som beviljat ansvarsfrihet 

 
- Indikatorer 

Indikatorsunderlag fylls i av de fysiskt närvarande ledamöterna efter mötet. Övriga få 
underlaget via mail och skickar svaret till förbundet senast under nästa vecka. 

 

 
Beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 
 

  

 
§ 1119 Övriga frågor 

 
- BIP inspirationsföreläsning 28 oktober 10-12 

BIP är ett uppföljningsverktyg i form av ett spindeldiagram som ger både handläggare 

och deltagare en visuell bild av vägen till arbete eller studier. Verktyget är framtaget i 
Danmark efter många års studier och samordning förbundet Halland har gjort en svensk 

variant vid namn SKAPA. Via NNS kommer Hallandsförbundet utbilda 
samordningsförbunden personal i verktyget och under 2022 kommer Insjörikets personal 

utbildas. Förbundet har även lämnat ett önskemål om att utbilda medarbetare till 
utbildare för att sedan kunna erbjuda förbundets parter utbildningen men det är ännu 

oklart om och när detta skulle kunna ske. En möjlig lösning kan vara att Insjöriket köper 

in utbildningsplatser för parternas del via förbund som redan arbetar med metoden. 
Frågan kommer lyftas på ett styrelsemöte längre fram. 

- Info om NNS-möte med ordföranden på förbunden/ordförande 
Anita Almqvist medverkade mötet. Frågeställningar som lyftes var vad förbunden önskar 

att NNS gör för förbunden och vad de utsedda kontaktpersonerna kan bidra med. 

Förbunden betalar i dag två promille av budgeten till NNS för att få stöd. Det var 
diskussion om en höjning till 3 promille men det var oklart vilket mervärde det skulle 

generera. Tjänstemännen från förbunden önskade stöd i form av analys, statistik och 
uppföljning. 

 
- Spridningskonferens Respondere 8 november 

Inbjudan till konferensen ligger på hemsidan. Delar av konferensen kommer sannolikt 

sändas digitalt. Mer information om detta kommer mejlas ut när beslut tagits i frågan. 
 

 



 
Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna 

 

 
§ 1120 Sammanträdet avslutas 

 
 

 

Kommande möten:  
211008 Styrelsens arbetsdag 9-16 

211022 Medlemssamråd 9-12 
211125 kl. 13.30 – 16.30 

 


