
 
 
 

Styrelseprotokoll     Diarienummer 

Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Brogatan 16, Mölndal 

Datum: 2022-09-23 
 

Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndals stad 
Vice ordförande 

Sofia Sandänger, FK 
Övriga ledamöter 

Kent Lagrell, (M) VGR 
Fredrik Skoglund AF 

 

Ersättare 
Tomas Angervik (S), VGR  

Anna Strand (C) Partille kommun från kl 14:00 
 

 

Övriga deltagare: 
Ekonom Olof Sjöberg under §1185, Evy Almstrand och Rudolf Mulder under § 1188, förbundschef 

Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck.  
 

Meddelat förhinder:  

Anette Ryberg FK samt Maria Kornevik Jakobsson (C) Härryda kommun, Christian Eberstein (KD) 
Lerums kommun och Anna-Carin Sandberg AF 

Frånvarande:  
Daniel Filipsson (M) Alingsås kommun,  

___________________________________________________________________ 
Justeringsdag:  

 

Melina Myrbäck 
Sekreterare 

 
Justerare: Fredrik Skoglund  Justerare: Sofia Sandänger 

 

§ 1182 Sammanträdet öppnas 
 

§ 1183 Val av justerare  
 

Styrelsen föreslår Fredrik och Sofia till justerare  
 

Beslut:  

Att utse Fredrik och Sofia till justerare 
 

§ 1184 Fastställande av dagordning  



 
§1187 ytterligare en punkt gällande ersättare från Arbetsförmedlingen 
 

Beslut:  

Att fastställa dagordningen enligt förslag 
 

§ 1185 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 2022 
 

Överskott i det egna kapitalet som framför allt kan förklaras av vakanser som inte kunnat fyllas. 

Överskottet blir en bra plattform att användas som start i den nya inriktningen av förbundet. 
 

Beslut 
Att fastställa delårsrapporten 

 
§ 1186 Information kring organisationsförändringen, kort rapport om arbetet med berednings-

och utvecklingsgruppen samt förslag på en preliminär tidsplan samt köp av processtöd 

 
Beslut: 

Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna preliminära tidsplanen för övergång till en ny 
organisationsmodell samt avveckling av den nuvarande organisationen enligt förslaget 

 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla köp av processtöd från Samordningsförbundet Sjuhärad på 20 % för 

perioden september 2022 till mars 2023 
 

 

§ 1187 Informationspunkt förbundschef 
- Tilldelning 2023 

Tilldelningen för 2023 är ännu inte klar utan beräknad summa är beräknad utifrån 
årets tilldelning och kan komma att justeras. 

- Information fördröjning av byte från analogt till digitalt diarium. Nytt startdatum vid 
årsskiftet 2022-2023 

Anledningen är att det är lättare rent administrativt att gå över vid årsskiftet 

- Ny ersättare i styrelsen från Arbetsförmedlingen, Anna-Carin Sandberg kommer 
ersättas av Kristina Kjellberg som är enhetschef för östra Göteborg 

- Ny representant från Arbetsförmedlingen i medlemsrådet, Ewa Wettermark 
- Ansvarsfrihet till styrelsen från Lerums kommun avseende verksamhetsåret 2021 

 

 
§ 1188 Övriga frågor 

- Dragning projekt Respondere kl 14.30 
- Medlemsmöte förslag 16/12 klockan 13-14 på Teams 

Styrelsen är överens om att lägga in ett ytterligare möte tidigare för att kunna möta upp 
eventuella frågor om tidplanen. Presidiet tittar på förslag på datum och återkommer. 

 

 
§ 1189 Sammanträdet avslutas 

 



 
 
 

Kommande möten:  

221118 kl 13.30-16.30 
 


