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Justerare: Anita Almqvist

§ 1100 Sammanträdet öppnas
§ 1101 Val av justerare
Förslag att Anita Almqvist och Sofia Sandänger utses till justerare.
Beslut

Att Anita Almqvist och Sofia Sandänger utses till justerare
§ 1102 Fastställande av dagordning
Förslag från Annika RH att starta med § 1108 som är en informationspunkt eftersom Tomas
Angervall meddelat att han blir 20 minuter sen till mötet.
Beslut:
Att starta med punkten § 1108
§ 1103 Europeiska socialfonden – kommande utlysning. Insjörikets deltagande i den fortsatta
diskussionen om eventuell gemensam ESF-projekt samt beslut om avsiktsförklaring ang detta. Se
rapporten Omgiven av gränsgångare av Heiti Ernits som finns som bilaga.
Det finns ett antal förbund i väst som är intresserade av att ansöka om gemensamma medel i
nästkommande utlysning från ESF. I detta läge handlar det inte om att säga ja eller nej utan att
ta beslut om Insjöriket kan vara med i de fortsatta diskussionerna. Det är inte bindande utan
beslut om att medverka vidare tas under hösten. Det är ett metodutvecklingsprojekt för att
stärka medarbetare på förbundet för att kunna möta målgruppen än mer effektivt
Frågan Annika RH vill att styrelsen tar ställning till är om förbundet kan skriva en avsiktsförklaring
om att vara med i den fortsatta diskussionen eller inte.
Eva Hallberg redogör för att AF säger nej till att gå in med ny ansökan i ESF-projekt då AF inte
anser att det är läge att gå in i ett projekt då två kommuner ska lämna förbundet.
Sofia Sandänger redogör för FK anser att förbundet nu bör fokusera på basverksamheten i första
hand för att göra de justeringar som ägarparterna ser behov av. En ansökan om ESF-medel är
inte aktuellt i nuläget då det inte heller finns en aktuell behovsanalys. FK föreslår att förbundet
nu gör en genomlysning av verksamheten och en omvärldsanalys av olika möjligheter kring
verksamhetsdrift för samordningsförbund.
Biträdande förbundschef undrar om man ser någon risk med att inte gå med?
Eva Hallberg (AF) och Sofia Sandänger (FK) vidhåller behovet av att fokusera på de
utmaningarna förbundet nu står inför samt att utveckla basverksamheten i den riktning parterna
ser behov av, varför ett ESF-projekt inte är aktuellt i nuläget.
Anna Strand (Partille kommun) önskar en genomlysning av drift och en djupare
konsekvensanalys gällande att två kommuner nu vill lämna. Hon vill också ha tydligare
kvantitativa redogörelser för förbundet insatser. Annika RH svarar att i höst finns en plan för
detta. Möte är uppbokat med samtliga kommuner för att ha dialog kring det fortsatta arbetet och
vad kommunerna önskar och ser behov av. Utifrån den diskussionen påbörjas en
konsekvensanalys. Annika poängterar att förbundets uppdrag i första hand handlar om att hjälpa
deltagare att göra stegförflyttningar och rusta dem inför nästa steg i den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen i enlighet med den verksamhetsplan som beslutats av styrelsen. Arbete och

studier är det långsiktiga målet, förbundets insatser är en del i den processen. Många deltagare
går vidare till fortsatt rehabilitering inom AF/FK-samverkan.
Anita Almqvist (Mölndals Stad) menar att Samordningsförbundets uppdrag är att jobba på
uppdrag av parterna. Detta bör vara fokus i dagsläget och inget annat, en ESF ansökan är
därmed inte aktuellt i nuläget. Styrelsen behöver också lägga mer tid än vad som är avsatt i
dagsläget för att diskutera möjligheter att organisera sig på ett annat sätt som tydligare möter
kommunernas behov.
Kent Lagrell (VGR)– önskar att förbundet fokuserar på att utforma ordinarie verksamhet och inte
åtar sig ett nytt ESF-projekt
Christian Eberstein (Lerums kommun) – vill också diskutera förbundets uppdrag framöver. Frågan
kommer diskuteras inom Lerums kommun också under hösten. Parterna behöver ha en dialog
med varandra innan man hoppar av förbundet som nu skett, då det påverkar alla parter i
förbundet.
Frågan ställs till styrelsen om förbundet ska gå vidare med en avsiktsförklaring eller ej
Beslut:
En enig styrelse säger nej till en avsiktsförklaring om medverkan i ESF-projekt.
§ 1104 Beslut uppdatering av arkivplan och dokumenthanteringsplan/biträdande förbundschef
Stadsarkivet i Mölndal har tagit fram nya instruktioner och förenklade mallar för
dokumenthanteringsplanen. Tidigare plan har lyfts över till nya mallar med vissa justeringar.
Beslut:
Att anta arkiv-och dokumenthanteringsplanen
§ 1105 Nationella rådets dragning om rådets roll, riktning och möjligheter att stötta
samordningsförbund/Martin Jonasson ordförande i Nationella rådet kl 10-11
Martin Jonasson är med på mötet utifrån att Alingsås och Härryda väljer att lämna förbundet.
Martin beskriver Nationella rådets uppdrag som handlar mycket om att stötta samverkan mellan
parterna genom bland annat kunskapsspridning.
Annika HR beskriver sitt agerande utifrån Alingsås och Härrydas utträde. Kommunerna har olika
anledningar till att de lämnar förbundet. Annika kontaktade Nationella Rådet för stöd i dialog med
kommunerna. Svårt att ta det via SKR då det inte finns några tydliga kanaler. Annika upplever att
hon fått mycket bra stöd, bland annat genom kommunikationsgruppen som hon också ingår i.
Parterna behöver bli mer aktiva i sitt ägande av förbundet och driva dessa frågor på en annan
nivå för att sprida arbetet som görs inom förbundet.

Sofia Sandänger (FK) berättar att FK, AF och regionen gjort en gemensam skrivelse för att påtala
vad de ser för risker och konsekvenser av kommunernas utträde och ser fram emot en fortsatt
dialog. Förhoppningen är att detta kan resultera i att kommunerna inte verkställer sina beslut.
Anita Almqvist menar att kommunerna fått ett förändrat uppdrag som en konsekvens av AFs
förändringsresa. Kommunerna utför uppdrag som ligger på gränsen till samordningsförbundets
uppdrag. Då finns risken att det blir en dragkamp om pengarna. Anita undrar hur Nationella
Rådet ser på det och hur de tänker agera.
Nationella Rådet följer utvecklingen och ser att en risk att AF drar sig ur samverkan. Däremot har
de inte fått något till sig ännu att förbundets och kommunernas uppdrag skulle krocka.
Anna Strand menar att förbundet haft för stort fokus för att bygga upp den egna organisationen
istället för att fokusera på att få ut deltagarna i arbete. Det är anledningen, menar Anna, att två
kommuner väljer att lämna. Anna menar också att det varit svårt att få fram kvantitativ statistik
från förbundets insatser och att uppsägningstiden på tre år är orimligt lång.
Annika RH svarar på Annas kommentar om kvantitativ statistik. SUS som förbundet använder
som uppföljningssystem är ett väldigt trubbigt instrument som inte alltid ger en översiktlig bild av
resultaten och det är vårt att följa stegförflyttning. Det går heller inte att följa enskilda individer
utan man ser ex försörjningsförändringar på strukturell nivå. Som svar på Annas kommentar om
att förbundet har satsat i ökad uträckning på att rusta organisationen i stället för att lägga
pengarna på deltagarna svarar Annika RH att 75 % av budgeten går till individinriktade
insatserna, vilket styrelsen beslutat om.
Sofia Sandänger (FK) lyfter behovet av att se över beredningsstrukturen för att säkerställa att det
beredningsunderlag som läggs fram till styrelsen speglar parternas önskemål.
Christian Eberstein (Lerums kommun) påtalar att ansvaret för den situation som förbundet nu
befinner sig i också faller tillbaka styrelsen och att parterna nu behöver ta gemensamt ansvar
framåt.
Martin från Nationella berättar att Sus är under utveckling och förhoppningen är att det ska
finnas ett nytt uppföljningssystem om något år.
Anita Almqvist menar att eftersom det skett en förflyttning till att förbundet finansierar
verksamheter av mer prerehabiliterande karaktär kanske det bör diskuteras i Nationella rådet om
uppdraget stämmer med de olika parternas roller.
Annika RH kommenterar tidigare frågor om kommunernas missnöje om förbundets insatser att
både Härryda och Alingsås har ett fortsatt högt remissinflöde. Härryda är den kommun som
skickar flest remisser och så har det varit under ett par år tillbaka. I Härryda uttrycker
tjänstemännen sin oro får att kommunen ska lämna förbundet. Det finns i dag inga andra
insatser dessa individer kan ta del utav.
Annika utrycker ett behov av att förankra ägarskapet och såklart vara lyhörda för de skiftande
behov som uppstår hos parterna.

§ 1106 Aktuellt avseende kommunikationsstrategi samt beslut om avsiktsförklaring, initiativ till
att kalla samman ägarsamråd.
En avsiktsförklaring är framtagen för att klargöra medlemskapet i förbundet. Ett stort arbete
pågår just nu i samarbete med Nationella Rådet att ta fram en gemensam
kommunikationsstrategi för förbunden. Kampanjen kommer gå av stapeln under hösten och
flaggas för i olika sammanhang under en komprimerad period. Medarbetare på förbundet har
också tagit fram en film om förbundet insatser som kommer ligga på hemsidan.
Annika menar att det är angeläget att kalla samman ett ägarsamråd utifrån att Härryda och
Alingsås träder ur förbundet: Mötet ska hållas i höst och uppmanar samtliga inom styrelsen att
mötet ska prioriteras och att alla bär ansvar att komma med input och delta i diskussionerna. Det
är också av stor vikt att kommunerna skickar representanter till mötet.
Beslut:
Att fastställa avsiktsförklaringen samt bjuda in till medlemssamråd under hösten 2021.
§ 1107 Aktuella läget utvärdering Inspektion för socialförsäkring/ biträdande förbundschef
Inflödet av deltagare tar slut den sista juni 2021. Troligtvis uppnår man ca 550 deltagare till
studien vilket bedöms vara ett godtagbart underlag.
§ 1108 Sammanfattning av samordnarnas rapporter avseende finansierade verksamheter och
ekonomisk uppföljning. Återkoppling avseende implementeringsdag för ESF-projektet
Respondere/biträdande förbundschef
Förbundets finansierade insatser löper på med ett bra inflöde av remisser. Ingen kö i vare sig
Balder eller Individsamverkansteamet. Primus har haft ett ökat inflöde under våren.
Planen efter sommaren är att (beroende på läget med Covid-19) är att börja ha fysiska träffar i
alla insatser i kombination med fortsatta digitala möten.
Biträdande förbundschef ger en dragning om projekt Respondere och vilka metodutvecklingar
som gjorts inom ACTivera med förslag om implementering.
Det har varit ett framgångsrikt och mycket välskött projekt där Insjöriket med externa medel haft
möjlighet att utveckla insatsen Balder för att kunna möta målgruppen unga vuxna med
funktionsnedsättningen på ett mer effektivt sätt, bland annat genom att tillsätta en Case
manager och psykoterapeut som blivit mycket viktiga och centrala funktioner i verksamheten.
Samarbetet med handläggarna på Försäkringskassan lyfts som ett väldigt lyckat samarbete från
båda parter. Arbetet med deltagarinflytande har också varit ett viktigt inslag och en metod man
önskar jobba vidare med. De resultat som presenteras är att av de 59 deltagare som avslutats
har 27 individer avslutats till fortsatt rehabilitering och hälften av dessa till det förstärkta
samarbetet med AF/FK. 14 individer har börjat arbeta eller studera och 14 individer har inte varit
redo för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Att implementera metoderna som utformats inom projektet kommer inte innebära någon extra
kostnad för förbundet.

§ 1109 Informationspunkt förbundschef
- Förbundschefsnätverkets skrivelse till Arbetsförmedlingen – återkoppling
Arbetsförmedlingens förnyelseresa utifrån den skrivelse som tidigare gått ut från
förbundscheferna i väst.
Arbetsförmedlingen uppdrag har inte förändrats däremot är själva verkställandet under
förändring. Förbundens roll beskrivs som fortsatt viktig för AF. AF önskar att deltagare som tar
del av förbundets insatser rustas i en prerehabiliterande verksamhet för att sedan vara redo för
AFs upphandlade aktörer.
AF har beslutat att de bedömningar som görs inom förbundets finansierade verksamheter ska
användas som underlag i AFs arbetsmarknadspolitiska bedömningar. AF ska öka sitt inflöde av
remisser till förbundet och kommer också att fortsätta bidra med personal till förbundets
finansierade insatser. Eva Hallberg (AF) bekräftar den bild Annika HR beskriver
-

-

Ansvarsfrihet Mölndals stad samt Partille kommun
Förbundets engagemang i ansökan ang projektet Kraftverket – utveckling av
caféworkshop och webbutbildning om rättigheter – projektet syftar till att hjälpa
unga med samsjuklighet av psykisk ohälsa och skadligt bruk, och att förebygga att
fler unga ska behöva fara illa. Engagemanget innebär inte några ekonomiska eller
personalmässiga resurser
Viljeförklaring Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt återrapportering av
myndigheternas samverkan genom samordningsförbund
Kontakt med Alingsås tidning; Annika RH informerar om att det i presidiet varit en
diskussion gällande om förbundet ska bemöta de artiklar som Alingsås tidning
publicerat. Diskussionerna har landat i att förbundet inte kommer bemöta men
däremot har Annika RH kontaktat tidningen och erbjudit mer information om
förbundet om de så önskar. Ingen återkoppling från Alingsås tidning än så länge.

§ 1110 Övriga frågor
- Medelstilldelning 2022
Återkommande punkt denna tid av året.
- Nationella rådet har bett att få återkomma i frågan gällande den ekonomiska
konsekvensen av att Härryda träder ut och Alingsås då de inte har ett svar att ge i
dagsläget. Förbundet yrkar för och utgår ifrån samma nivå inför 2022 som för 2021.
Således inga större justeringar jämfört med nuvarande medelstilldelning från varje part.
- Alingsås kommun och medlemskap i Samordningsförbundet Insjöriket.
Debatten går att se på Alingsås kommuns hemsida. KF Alingsås har fattat beslut om utträde ur
samordningsförbundet. Den formella begäran om utträde ur samordningsförbundet Insjöriket har
inte kommit ännu.

-

Förslag på eventuell uppsägning av lokaler på Brogatan samt initiativ att hyra några
rum i stadshuset
Annika lyfter frågan till diskussion om uppsägning av lokalerna på Brogatan. Lokalerna är
välfungerande och utgör en viktig knytpunkt. Det är också av stor vikt att ha en ”neutral”
arbetsplats då personal är inlånad från flera myndigheter. Men det är en hög kostnad om ca
450 000 kr per år. Förbundet kommer inte kunna spara hela kostnader om lokalerna sägs upp
eftersom andra rum kommer behöva hyras framöver hos parterna. Lång uppsägningstid på tre år
av lokalerna. Inlånad personal kan utföra sitt arbete från ordinarie myndigheters lokaler.
Anna Strand tycker att det är ett bra förslag som ligger i linje med önskan att sänka de
administrativa kostnaderna. Det finns i Partille lokaler att låna
Beslut:
Kansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten till att söka andra lokaler och i så fall säga upp
lokalerna på Brogatan
- Utvidgning av konsekvensanalys utifrån utträde av både Härryda och Alingsås
Det är en pågående process som kommer utformas över tid. Det behöver tas fram en plan utifrån
deltagarperspektiv så att ingen individ hamnar mellan stolarna.
Utbildning till styrelsen
NNS erbjuder en Digital styrelseutbildning som Annika RH uppmanar alla i styrelsen att gå.
Annika mailar ut länk till utbildningen.
§ 1111 Sammanträdet avslutas
Kommande möten:
Tidigare lagda möten den 210924 kl 13-16 och 211129 kl 13-16 ersätts av nya tider eftersom
flera i styrelsen inte kan delta dessa datum.
Anna Strand påpekar att satta datum för styrelsemöten bör ligga kvar då det är väldigt svårt att
hitta nya tider där alla kan.
De nya tider som gäller för höstens styrelsemöten är:
210917 kl 13-16
211125 kl 13-16
Utöver dessa möten kommer även ett arbetande heldagsmöte sättas in för att fortsätta diskutera
förbundets framtida strategi utifrån Alingsås och Härrydas utträde. Mötet kommer hållas antingen
den 8 oktober eller den 15 oktober. Annika RH kommer gå ut med en doodle-förfrågan och
fastställt datum meddelas via mail.

