Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket, Brogatan 16
Tid: 29 mars klockan 09.30-12.00

Diarienr:

Ordinarie ledamöter:
Angela Fasth, VG regionen (M)
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Anna Strand, Partille kommun (C)
Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen
Suppleanter:
Tomas Angervik, VG regionen (S)
Anette Ryberg, Försäkringskassan
Daniel Filipsson, Alingsås kommun (M)
Carina Ekedahl, Mölndals stad (L)
Kersti Lagergren, Härryda kommun (M)
Christian Eberstein, Lerums kommun (KD)
Mattias Agndal, Arbetsförmedlingen
Frånvarande: Tomas Angervik, Carina Ekedahl, Daniel Filipsson, Kersti Lagergren, Christian
Eberstein, Mattias Agndal, Anette Ryberg och Johnny Öhman.
Övriga deltagare: Charlotte Axelsson förbundschef, Annika Ruys-Hagberg biträdande förbundschef
_____________________________________________________________
Justeringsdag: 190401
Annika Ruys-Hagberg
Sekreterare
Justerare
Sofia Sandänger

Justerare
Angela Fasth

§ 942 Sammanträdet öppnas
§ 943 Val av justerare
Styrelsens förslag är att utse Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till protokollet.
Beslut
Att välja Sofia Sandänger och Angela Fasth som justerare till protokollet.
§ 944 Fastställande av dagordning
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.
Beslut
Att fastställa dagordningen enligt förslaget.
§ 945 Beslut av Årsrapport
Inga ändringar jämfört med dragningen vid förra mötet. Förbundschefen drar kort om mötet med
revisionen. Revisionen ger mycket positiv feedback på förbundets arbete. Även
jämställdhetsarbetet som förbundet gör lyfts upp, då arbetet påverkat de faktiska resultaten
positivt. Revisionen lämnar några rekommendationer om förbättringar, som styrelsen och förbundet
tittar på vidare.
Beslut:
Att fastställa årsrapporten enligt förslaget.
§ 946 Beslut om Attestordning
Innehållet i attestordningen är den samma som vid föregående år, förutom datumuppdatering.
Beslut:
Att fastställa attestordningen enligt förslaget.
§ 947 Beslut om Delegationsordning
Innehållet i delegationsordningen är den samma som vid föregående år, förutom
datumuppdatering.
Beslut:
Att fastställa delegationsordningen enligt förslaget.
§ 948 Beslut Intern styrning och kontroll
Mindre justeringar jämfört med tidigare dokument. I det tidigare dokumentet anges att förbundets
hemsida ligger på VG-regionens plattform, vilket inte längre stämmer. För övrigt inga ytterligare
justeringar.
Beslut:
Att fastställa dokumentet för intern styrning och kontroll enligt förslaget.

§ 949 Beslut avseende anställning Biträdande Förbundschef
Presidiet lägger fram ett förslag att biträdande förbundschefen erbjuds en visstidsanställning på
förbundet under pågående utredning avseende möjligheter till fortsatt utlåning från
Försäkringskassan. Anställningen föreslås träda i kraft i juni 2019 och pågå under ett kalenderår
tom maj 2020, då biträdande förbundschefen beviljas tjänstledighet från sin ordinarie tjänst på
Försäkringskassan.
Beslut:
Att visstidsanställa biträdande förbundschef på Samordningsförbundet Insjöriket för perioden
190601–200531. Visstidsanställningen är under pågående utredning av förutsättningar för fortsatt
utlåning från Försäkringskassan.
§ 950 Information om utvärderingen av ISF
Start på utvärderingen har blivit framskjuten till maj 2019. Förbundet har utsett två nya
medarbetare som kommer att jobba som koordinatorer i projektet. Med tanke på den ovissheten
vad gäller personalsituation på förbundet med hänsyn till Försäkringskassans striktare tolkning av
riktlinjer avseende utlåning av personal samt Arbetsförmedlingens varsel, så förs det en nära
dialog med ISF hur de nuvarande omständigheterna kan komma att påverka förbundets
möjligheter att leverera till utvärderingen.
Förbundschefen gör en kort dragning avseende resultat på utvärderingens del 1 och del 2.
Sammanfattningsvis så visar utvärderingen att samordningsförbunden gör skillnad.
§ 951 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning
Finns vissa orosmoment vad gäller den operativa verksamheten i de individinriktade med tanke på
oklar personalförsörjning dels beroende på Försäkringskassans ny tolkning av riktlinjer avseende
utlåning av personal, dels på grund av varslet på AF. Styrelsen behöver vara medveten om de
svårigheter som det innebär för verksamheterna. På individsamverkansteamet så är det en i
personalgruppen som har sagt upp sig, och en annan är på väg in. I Balder så har man lyckats att
komma ner i kötid, ny personal är också på väg in. I Premiär har man påbörjat på tjänstedesign
utbildning med inriktning mänskliga rättigheter. Naturbaserad rehabilitering i Rävlanda har initialt
haft svårt att rekrytera in deltagare, detta behöver följas upp och utvärderas på hösten. Aktivkonceptet kommer att ses över, både vad gäller innehållet i verksamheten men också
informationen om verksamheten.
Vad gäller ESF-projekten så är projektet inkluderande rehabilitering nu i slutfas, slutkonferensen är
den 12 juni. Sofia Sandänger deltar från styrelsen hel dag och Angela Fasth eventuellt en halvdag.
Inbjudan skickas även till övriga styrelsen. Förbundet står också inför uppstart av det nya ESFprojektet Respondere uppstartskonferens är i maj i Marstrand. Målgrupp unga med
aktivitetsersättning, som ska tidigt börja rustas innan aktivitetsersättning ska löpa ut. Projektledaren
och projektekonomen ska sitta på förbundets lokaler.
Diskussion om platser på AME Lerum har initierats, med ett möte inplanerad i april. Tanken är att
pröva en arbetsmodell som syftar till att fånga de deltagare som behöver kortare insatser för att
komma tillbaka i arbete. Förhoppningsvis ger denna satsning effekt på kösituationen för de övriga

verksamheterna i förbundet. Biträdande förbundschefen återrapporterar om hur diskussionerna
framskrider i styrelsemötet i juni.
§ 952 Informationspunkt Jämställdhetsarbetet
Det har erbjudits en halvdags utbildning för hela personalgruppen i jämställdhetsarbete, då fokus
på dagen var att identifiera framgångsfaktorer i det jämställdhetsarbetet som förbundet driver.
Avtal om förbundschefens utlåning till NNS för jämställdhetsutbildningar behöver uppdateras. Det
nya avtalet utgår ifrån något högre arvode för utlåningen. Förbundschefen har några utbildningar
under våren, och ytterligare tre bokade till hösten.
I indikatorsprojektet kommer man att lägga till ytterligare en indikator som berör jämställdhet.
I stort sett hela styrelsen har gått eller är anmälda till JGL utbildningen.
Förbundet har anmälts till ett våldpreventionsprojekt, som NNS håller i. Projektet erbjuder en
utbildningspaket, och är framtagen av Anita Kruse på SKL.
§ 953 Informationspunkt Förbundschef
Finsamkonferensen ägde rum i Stockholm tidigare på veckan. Förbundschefen och Sofia
Sandänger som deltog i dagarna, drar några exempel från programmet. Båda instämmer att det är
viktigt att ta till sig omvärldskunskap även från andra håll, för att få inspiration och input.
Inkluderande rehabilitering, och universitetsutbildningen som växt fram ifrån projektet, kommer att
få hålla ett frukostseminarium i Almedalen. Dagen är något oklar än så länge, men projektet
kommer att önska plats på scen på onsdagen. Almedalen är en utmärkt plattform att hämta
omvärldskunskap. De i styrelsen som har önskan och möjligheten att vara på plats på onsdag ska
anmäla sitt intresse till förbundschefen.
§ 954 Övriga frågor
Vävstugan, lokalen i Lerum, är uppsagd från och med september 2019.
Sofia Sandänger informerar att man på försäkringskassan har tagit beslut om att FK Sjuhärad och
FK Halland blir en enhet, verksamhet kommer dock att erbjudas på alla de orter som den erbjuds i
dagsläget.
Kommande möten:
OBS NYTT DATUM! Styrelsemötet den 14/6 09:30-12 ändras till 18 juni 09.30-12, återkommer om
platsen för mötet. Lerum får förfrågan om mötet kan hållas där.
4/10 9-16 Visionsdag inkl. styrelsemöte
28/11 9-12

