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Datum: 2021-03-26 

 

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 
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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 Kornevik Jacobsson, Christian 

Eberstein, Eva Hallberg 
 

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

Sjöberg på punkt § 1089 
 

_______________________________________________________________________________ 
Justeringsdag:  

 

Melina Myrbäck 
Sekreterare 

 
Justerare: Sofia Sandänger  Justerare: Anita Almqvist 

 
 

§ 1086 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1087 Val av justerare  

 
Styrelsen föreslår Anita Almqvist och Sofia Sandänger till justerare 

 

Beslut 
Att justerare blir Anita Almqvist och Sofia Sandänger 

 
§ 1088 Fastställande av dagordning  

 
Beslut  

Att fastställa dagordningen 

 
§ 1089 Beslut av Årsrapport 

 



På sid 5 har förbundschefen gjort en förklarande text om SUS. Siffrorna som redovisats i rapporten på 

individnivå har handräknats eftersom SUS inte kunnat leverera tillförlitliga siffror då systemet under 
året har avvecklats och ersatts med ett annat uppföljningssystem som inte kunnat leverera tillförlitliga 

siffror då rapporten togs fram. 
 

Under 2020 har förbundet nått 632 personer till skillnad mot 712 året innan. Det är ingen jättestor 

differens med tanke på Covid-19. 
 

Beslut 
Att anta årsrapporten 

 
§ 1090 Beslut om attestordning  

 

Beslut 
Att fastställa attestordningen 

 

§ 1091 Aktuella läget utvärdering Inspektion för socialförsäkring/ biträdande förbundschef 

 

ISF har i dagsläget 402 deltagare, av dessa kommer 69 från. Insjöriket står alltså för 20% av 

deltagarna i studien. Take-up (andelen tillfrågade som deltar) uppgår till 75% för hela perioden 
jämfört med 65 % för alla insatser som deltar i utvärderingen. 

 
Dock har antalet deltagare som tackar ja till att vara med i studien minskat med anledning till att det i 

dagsläget inte finns några köer varken till Balder eller IST. Insjöriket har gått ut brett med information 

till samtliga parter om att det inte finns köer i dagsläget för att få upp antalet inkomna remisser. 
 

Målet är att nå 600 deltagare och ISF ser positivt på att målet kommer nås. Finsam Göteborg har 
öppnat upp samtliga sina verksamheter för studien och inflödet har ökat. 

 
ISF har registrerat att remisser från Arbetsförmedlingen har minskat till anmärkningsvärt låga nivåer. 

Anledningen till detta kan bero på flera saker. ISF har varit i kontakt med AF genom Nationella rådet 

för att se om möjligheten att öka remissinflödet till förbunden. 
 

Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna 

 

 
§ 1092 Beslut om delegationsordning 

 
Beslut 

Att fastställa delegationsordningen 

 
§ 1093 Information angående samordnarnas rapporter avseende finansierade verksamheter och 

ekonomisk uppföljning 
 

Information har bifogats skriftligt och en djupare inblick kommer ges under eftermiddagens möte. 
 

Beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 
 

 
§ 1094 Beslut intern styrning och kontroll 

 

 
Beslut 

Att fastställa dokumentet inter styrning och kontroll 
 



§ 1095 Rapportering ang arbetet med framtagandet av en ny kommunikationsstrategi för förbundet 

samt förslag på handlingsplan/Presidiet 
 

Förbundet behöver nå ut bredare och djupare till fler. Presidiet har tagit fram ett förslag på en första 
kommunikationsstrategi. Förbundschefen har varit i kontakt med NNS kommunikatör som kan vara ett 

bollplank i arbetet med kommunikationsplanen. En avsiktsförklaring har formulerats och lyfts för 

diskussion. 
 

Genom NNS finns det planer på att ta fram ett gemensamt informationsmaterial samtliga 
samordningsförbund. Detta material blir dock i så fall av mer allmän karaktärhar. 

 
Fredrik Skolglund ställer sig frågande till formuleringen ”samtliga nyanställda” i dokumentet. Han 

menar att all personal på ex Arbetsförmedlingen inte har behov av information om förbundet, däremot 

ska de nyanställda och tidigare  ska information – bättre om de som behöver informationen ska få den 
istället. Förbundschef – problematiskt att bara vissa handläggare har kunskap om förbundet. I dialog 

med kommunerna så ställer de sig positiva till att förbundet ska ingå som en del av introduktionen. 
Kan justera formuleringen och justera så att det inte endast berör nyanställda. Finns olika 

förutsättningar i olika organisationer. 

 
Presidiet för i uppdrag att bredda och förtydliga punkten och lyfter upp det den 18 juni 

 
§ 1096 Revisionens rapport 

 
Förbundschefen har skickat en justerad version precis innan detta möte. Det som framgår är att det 

inte finns några direkta anmärkningar.  Rapporten har godkänts i alla delar men revisionen har 

uppmärksammat att indikatorsmätningen visar något lägre resultat än snittet. De anser att detta bör 
uppmärksammas. 

 
Förbundschefen kommenterar att det är svårt att dra några konkreta slutsatser från 

indikatorsrapporten eftersom mätningen gjorts på annat sätt än tidigare år. I slutet på 2021 kommer 

ny mätning och i den kommer en tydligare jämförelse kunna göras. Dock bör hänsyn tas kring att  
Insjörikets siffror är lite lägre än snittet. Förbundet har också verksamheter som bygger på relationer 

och möten och med ett tydligt fokus mot arbetsplatser. Under året så har de flesta möten ställt om till 
digitala möten vilket sannolikt påverkat kvaliteten. Pandemin har också påverkat möjligheterna att 

hitta praktikplatser. Pågående praktikplatser under året, som under andra år i flera fall lett till arbete, 

har också fått avbrytas till följd av pandemin 
En annan anledning kan var att Individsamverkansteamet har lagt om sin metod under året och flera 

deltagare som stått länge i kö har fått annan information om vilken typ av verksamhet de remitterats 
till än de sedan fått ta del utav. 

 
Kent Lagrell lyfter en fråga varför dokumentet om ledning och styrning inte uppdaterats sedan 2014 

Förbundschef svarar att den lyfts varje år men eftersom revisionen inte påpekat något gällande 

innehållet under åren har den varit fortsatt aktuell. 
 

Vice ordförande lyfter frågan om dokumentet borde kompletteras med risk och konsekvensanalys som 
görs i flera andra förbund. Förbundschef kommenterar frågan att det finns en del i årsrapporten som 

lyfter just risker och konsekvenser, som författas av förbundschefen, men ett förslag är att styrelsen 

kan vara mer involverade i det arbetet. Diskussionen blir ett medskick till kommande år 
 

Beslut 
Att lägga revisionens rapport till handlingarna 

 
§ 1097 Informationspunkt förbundschef 

- Förbundschefsnätverkets skrivelse till Arbetsförmedlingen 

 
Representanter från förbundschefsnätverket i Väst har konstaterades att det finns många frågetecken 

kring hur Arbetsförmedlingens reformering kommer att påverka finsam. En arbetsgrupp har tillsatts 



som formulerat en skrivelse med frågeställningar till Arbetsförmedlingen som kommer lyftas i 

samband med Nationella Rådets temaseminarium den 16 juni. 
 

Som representant från AF anser Fredrik Skoglund att det är bra och adekvata frågor som ställs. 
 

Beslut 

Att lägga informationspunkten till handlingarna 
 

§ 1098 Övriga frågor 
 

Flera ledamöter önskar flytta på nästkommande styrelsemöte som är inplanerat 210609. Förslag på 
nytt datum 210618  

 

Beslut 
Att nästa styrelsemöte blir 210618 

 
§ 1099 Sammanträdet avslutas 

 

 
 

Kommande möten:  
210618 kl 13-16 

210924 kl 13-16 
211129 kl 13-16 

 

 
 


