
 
 
 

Styrelseprotokoll   Diarienummer  
    

Samordningsförbundet Insjöriket: 

Plats: Brogatan 16, Mölndal 
Datum: 2021-02-09 

 
Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndal Stad 
Vice ordförande 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

Övriga ledamöter 
Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen 

Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregion 
 

Ersättare 

Tomas Angervik (S) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 

Christian Eberstein (KD) 
Daniel Filipsson (M) 

Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen 
Anette Ryberg, Försäkringskassan 

Anna Strand (C) 

 
Mötet genomfördes digitalt, med ordinarie ledamöter samt kansliet på plats på Brogatan och de 

övriga ordinarie ledamöter med bild via Teams.  
 

Frånvarande: Annette Ryberg, Tomas Angervik, Eva Hallberg, Maria Jacobsson 

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

_______________________________________________________________________________ 
Justeringsdag: 21-02-17 

 

Melina Myrbäck 
Sekreterare 

 
Justerare: Sofia Sandänger  Justerare: Anita Almqvist 

 
 

§ 1071 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1072 Val av justerare  

 
Beslut: 

Att utse Sofia Sandänger och Anita Almqvist som justerare till protokollet 

 



 
§ 1073 Fastställande av dagordning  
 

Beslut: 
Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 

 
 

§ 1074 Information Årsrapport arbetsmaterial 
Rapporten är i stora drag klar och kommer presenteras mer grundligt på nästa möte. 

 
§ 1075 Beslut Verksamhetsdokument 2021  

 

Beslut: 
Att fastställa verksamhetsdokumentet för 2021 

 
§ 1076 Information om aktuella läget utvärdering Inspektion för socialförsäkring 
 

ISF är osäkra på om de kommer komma upp i volymen 600 till juni men kommer oavsett att 
försöka dra slutsatser utifrån det underlag de uppnår. Finsam Göteborg har öppnat upp alla sina 

verksamheter för studien vilket förhoppningsvis bidrar till ökad volym 
 

§ 1077 Justering av tidigare beslutad budget för 2021 
 

Prognostiserat resultat på 2,4 miljoner blev ett faktiskt resultat på 2,7 miljoner. Differensen på 

300 000 kr har lagts i budgetposten ”övrigt” samt till posten ”eget resultat” som kan användas 
för att finansiera verksamhet år 2021 

 
Beslut: 

Att fastställa budgeten för 2021 

 
 

§ 1078 Dragning av samordnarnas rapporter avseende finansierade verksamheter och 
ekonomisk uppföljning 

 

Under mötet den 26 mars kommer samordnarna vara med på plats och förklara verksamheterna 
mer ingående. 

 
§ 1079 Informationspunkt justerad kommunikationsplan 

 
Ordförande upplever att kunskapen om Samordningsförbund generellt är låg ute hos parterna. 

Ett stort ansvar ligger på chefer och politiker i styrelsen att föra informationen vidare till kommun 

och organisation. Det är ett ansvar som kräver en mycket tydlig struktur och ett ökat stöd för att 
lyckas. Hur kan förbundet säkerställa att denna kommunikation lyckas? 

 
En kommunikationsplan som är mer konkret önskas. Presidiet får i uppdrag att konkretisera en 

sådan plan förtydliga med syfte och mål så att det blir en konkret handlingsplan. Nytt förslag lyfts 

på nästa möte 



 
 
Beslut: 

Presidiet får i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan med tydligare syfte och mål. 
 

 

§ 1080 Äskande av medel lokala projekt, utveckling av Naturbaserad rehabilitering i Härryda 
kommun  

 
Enligt tidigare fattat beslut av styrelsen skulle finansieringen av verksamheten upphöra vid 

årsskiftet 2020/2021. Men då verksamheten bedrivits med stor framgång och önskar starta även i 
Mölnlycke och på så sätt bli tillgängligt för en bredare målgrupp äskar verksamheten medel för 

ytterligare ett år. Dessa medel ska i så fall användas för att starta upp verksamheter i Mölnlycke 

Beslutet gäller endast för ett år och påverkas inte av Härrydas utträde. 
 

Beslut: 
Att bevilja en finansiering för Naturbaserad rehabilitering i Mölnlycke, Härryda kommun, på 

150 000 kr enligt äskandet under verksamhetsåret 2021 

 
§ 1081 Turordning och tidsintervall avseende representation i presidiet och de övriga ordinarie 

ledamotsposter 
 

Beslut: 
Att godkänna beslutet enligt förslag. 

 

§ 1082 Behov av en ny strategi för marknadsföring och implementering av 
Samordningsförbundet/Anita Almqvist 

 
Punkten avhandlades under § 1079 

 

§ 1083 Informationspunkt förbundschef 
- Konsekvensanalys avseende Härrydas utträde ur förbundet: aktuell information 

Förbundschefen har varit i kontakt med Nationella rådet och Försäkringskassan som 
ansvarar för tilldelning av medel. De har inte ställts inför en sådan fråga tidigare 

utan behöver tänka om helt gällande tilldelningen. Information finns skrivet i 

tjänsteutlåtandet. Fortsättning följer. 
- Friskvårdsbidrag personalen 

Kansliet har ställt frågan om höjt friskvårdsbidrag till presidiet utifrån att 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har höjt sina bidrag. Beslut har inte 

fattats ännu. 
- Tilldelningsbeslut till Samordningsförbundets styrelse avseende från västra hälso- 

och sjukvårdsnämnd 

- Tilldelningsbeslut Försäkringskassan 
- Svar från Försäkringskassans GD till NNS ang SUS 

- Nationell indikatorsrapport samt indikatorsrapport light för Samordningsförbundet 
Insjöriket för kännedom.  

Analysarbetet har påbörjats inom förbundet.  

- Kommande ESF-utlysning. Diskussion påbörjats med Älv och Kust.  



 
Älv och kust har ställt frågan till Insjöriket om att lämna in en ansökan tillsammans 
vid nästa utlysning. Diskussion har påbörjats men inga beslut har fattats ännu. En 

önskan från vice ordförande att det i styrelsen förs en diskussion om vilken typ av 
projekt förbundet ska söka framöver, detta skulle ge möjlighet att vara mer 

proaktiva. 

 
§ 1084 Övriga frågor 

- Diskussion om hur man mäter effekterna av det jämställdhetsarbetet som förbundet 
driver 

Presidiet får i uppdrag att under året tillsammans med kansliet ta fram ett förslag på 
vad som ska följas upp och hur det ska följas upp 

- Nomineringar NNS  

Kent Lagrell har nominerats men oklart om nomineringen kommit in i tid. 
Förbundschefen kommer kontaktas i frågan. 

 
§ 1085 Sammanträdet avslutas 

 

 
 

Kommande möten:  
210326 heldag 9-16, styrelsemöte på förmiddagen och en gemensam dag med 

beredningsgruppen samt samordnarna för verksamheter på eftermiddagen då temat för dagen är 
att gå igenom den nya verksamhetsplanen och presentation av processkartan i de verksamheter 

som finansieras av förbundet 

210609 kl 13-16 
210924 kl 13-16 

211129 kl 13-16 
 

 


