
 
 
 

Styrelseprotokoll     Diarienummer 

Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Råda Rum, Mölnlycke 

Datum: 2022-06-10 
 

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  
Christian Eberstein (KD) Lerums kommun 

Anna-Carin Sandberg AF 

 
Övriga deltagare: 

Förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck.  
 

Meddelat förhinder:  

Anette Ryberg FK samt Maria Kornevik Jakobsson (C) Härryda kommun 
Frånvarande:  

Daniel Filipsson (M) Alingsås kommun 
___________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 

Sekreterare 
 

Justerare: Tomas Angervik  Justerare: Anita Almqvist 
 

 

§ 1172 Sammanträdet öppnas 
 

§ 1173 Val av justerare 
 

Styrelsen föreslår Anita Almqvist och Tomas Angervik till justerare 
 

Beslut:  

Att utse Anita och Tomas till justerare 
 

§ 1174 Fastställande av dagordning  



 
 
Beslut:  

Att fastställa dagordningen enligt förslag 

 
§ 1175 Delegationsordning 

 
Ett tydliggörande har lagts till i dokumentet ”Presidiet fattar beslut om anställning”. I övrigt är det 

inga förändringar. 

 
Beslut: 

Att anta delegationsordningen enligt förslag 
 

§ 1176 Beslut övergång till det digitala diariet Ciceron samt fortsatt gallring av handlingar. Beslut 
om uppdatering av arkivplan och dokumenthanteringsplan  
 

Beslut 
Att anta förslag enligt ovan 

 
§ 1177 Ny lagtolkning avseende representation i styrelsen samt tidsplan för åtgärder inför den 

nya tillämpningen 

 
Den nya lagtolkningen föranleder en diskussion om hur det kommer påverka styrelsens 

sammansättning samt arvode. Det finns för- och nackdelar med att behöva organisera sig på 
annat sätt. Varje styrelse kan fatta ett eget beslut om organiseringen men viktigt att tydliggöra 

när styrelsen är beslutsmässig. Styrelsen önskar avvakta beslutet till efter sommaren men är 

överens om att beslut bör fattas innan den nya styrelsen är på plats i April 2023. 
 

Beslut 
Att informationen läggs till handlingarna 

 
 

§ 1178 Information av aktuella läget på de finansierade verksamheter och ekonomisk 

uppföljning.  
 

Första halvåret har förbundet gått plus på grund av vakanser. 4 nya medarbetare har rekryterats 
och är på plats senast i augusti. De är alla medvetna om att avtalet gäller endast året ut. 

Ekonomin följer annars enligt plan. 

 
Avtalen behöver sannolikt behöva förlängas fram till första halvåret 2023 för att kunna rodda 

verksamheten vidare parallellt med att den nya organiseringen tar sin form. Vissa kompetenser 
som arbetsterapeut kommer eventuellt fortsatt lånas ut från förbundet till kommunerna 

 
Styrelsen önskar kontinuerlig rapportering om vad som händer i förändringsprocessen utifrån hur 

nuläget ser ut eventuellt kopplat till en tidsplan. 

 
Beslut 

Att informationen läggs till handlingarna 



 
 
§ 1179 Informationspunkt förbundschef 

- Ansvarsfrihet Mölndals stad  

 
Beslut: 

Att informationen läggs till handlingarna 
 

 

§ 1180 Övriga frågor 
- Information om byte av tjänstebil/förmånsbil förbundschef  

Presidiet har fattat beslut om att bevilja förbundschefen byte av bil. 
- Beslut hos parterna avseende inriktningsbeslut enligt förbundsordningen § 9 

Inriktningsbeslutet behöver fastställas hos parterna och förbundet behöver ett beslut från 
respektive part om att informationen har förankrats. Det är ett sätt att säkerställa att 

informationen har förankrats i alla kommuner. 

 
Majoriteten av styrelsen är överens om att den frågan ägs av styrelsen och behöver alltså inte 

fastställas hos respektive part. Denna information förmedlas till Mölndals stad då det var där 
frågan lyftes. 

 

Beslut: 
Att lägga informationen till handlingarna 

 
- Information om NNS årsmöte i juni 

Det har varit ett möte den 3 juni men ingen från förbundet hade möjlighet att delta. 

Nytt möte inplanerat i oktober. Bra om någon ordinarie ledamot kan delta. 
Förbundschef mailar ut datum för mötet. Det kommer diskuteras en höjning av 

medlemsavgiften på det mötet samt kommer en ny styrelse tillsättas. 
- Preliminärt beslut om tilldelning 2023 – inga större förändringar enligt prognosen. 

Eget kapital påverkar inte tilldelningen med hänsyn till konsekvenserna av pandemin 
- Aktuell uppdatering om möten med kommunstyrelsernas presidium 

Presidiet tillsammans med representanter från Sjuhärad har träffar KS i Härryda, 

Alingsås och Mölndal. Det har varit positiva möten där den nya inriktningen har 
mottagit mycket väl. Partille och Lerum är inbokade.  

Beslut: 
Att lägga informationspunkterna till handlingar 

 

§ 1181 Sammanträdet avslutas 
 

Kommande möten:  
220923 kl 13.30-16.30 

221118 kl 13.30-16.30 
 


