Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket
Plats: Samordningsförbundet Insjöriket, Brogatan 16
Tid: 8 februari 2019 klockan 13.30–16.00

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
Övriga deltagare: Charlotte Axelsson förbundschef, Annika Ruys-Hagberg biträdande förbundschef
(ej närvarande under diskussion på § 936)
_____________________________________________________________
Justeringsdag: 190207
Annika Ruys-Hagberg
Sekreterare
Justerare
Sofia Sandänger

Justerare
Angela Fasth

§ 928 Sammanträdet öppnas
§ 929 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.
§ 930 Fastställande av dagordning
Dagordning har skickats till styrelsen för kännedom i sedvanlig tid före mötet.
Beslut
Att fastställa dagordningen enligt förslaget.
§ 931 Information Årsrapport arbetsmaterial
Styrelsen har fått arbetsmaterialet om årsrapport för kännedom i god tid före mötet. Beslut om
årsrapporten fattas vid nästkommande styrelsemöte i mars. Den ekonomiska beräkningen
avseende resultatet för 2018 är nu i stora drag klar, och det visar sig att förbundet har ytterligare
700 000 kr att ta med till verksamhetsåret 2019. Med hänsyn till det mer gynnsamma ekonomiska
läget så har Partille kommun fått besked om att det tvärsektoriella samarbetet mellan socialtjänsten
och vård- och omsorgsförvaltningen beviljas medel utifrån deras äskande för 200 000 kr. Kansliet
föreslår att de övriga 500 000 kr läggs för att finansiera ytterligare en medarbetare till
verksamheten En väg in.
§ 932 Beslut om verksamhetsdokument/verksamhetsplan
Styrelsen har fått verksamhetsdokumentet/verksamhetsplanen för 2019 för kännedom i god tid före
mötet. Styrelsen för en diskussion om styrgrupp kontra beredningsgrupp, och önskar att kansliet
under våren 2019 tar fram ett dokument där innebörden och syftet med styrgruppen och
beredningsgruppen definieras och formaliseras.
Styrelsen diskuterar också gränsdragningen mellan samordningsförbundets uppdrag kontra
ordinarie verksamheternas uppdrag. Johnny Öhman och Sofia Sandänger får i uppdrag att
klargöra gränsdragning mellan samordningsförbundet och parternas (Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans) ordinarie uppdrag.
Beslut:
Att fastställa verksamhetsdokumentet/verksamhetsplanen enligt förslaget.
§ 933 Information utvärdering ISF
Förbundschefen gör en kort dragning om utvärderingen som inspektionen för socialförsäkringen
har fått i uppdrag från regeringen. Syftet för den aktuella delen av utvärderingen är att utvärdera
resultaten för individinriktade insatser. Utvärderingen påbörjas i mars 2019. Studien kommer att
pågå under två år. Uppstartsmöte på Inspektionen för socialförsäkring är i februari.
§ 934 Information om medverkan på Almedalen

Förbundschefen har skickat ett tjänsteutlåtande med förslag om medverkan på Almedalen, då
tanken är att visa upp en unik universitetsutbildning som tagits fram inom ramarna för ESFprojektet Inkluderande rehabilitering. Kostnader som tillkommer medverkan på Almedalen är
boende för självkostnadspris samt resekostnader för de som deltar.
§ 935 Information och planering inför Visionsdag med den nya styrelsen 12/3 eller 29/3
Presidiet föreslår en styrelseutbildningsdag den 12 mars eller 29 mars. Behövs ett omtag i
förbundet med inledande diskussion om vad som är syftet med samordningsförbundet och till vem
lagstiftningen riktas till. Christian Eberstein önskar att ta emot material om förbundet och
verksamheter i förväg före utbildningen. Många i styrelsen kan inte de datum som föreslås, och
styrelsen beslutar om att flytta på dagen till den 4 oktober, då den körs i kombination med
styrelsemötet.
§ 936 Nuläge avseende anställning biträdande förbundschef
Styrelsen diskuterade frågan om anställningsförhållande efter 31 maj 2019 avseende biträdande
förbundschef. Presidiet fortsätter beredning av ärendet inför beslut på nästa styrelsemöte i mars.
§ 937 Rapport från finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning
Förbundschefen drar en kort presentation av de verksamheter som finansieras av förbundet.
§ 938 Informationspunkt Jämställdhetsarbetet och rapport från Forum Jämställdhet
 Val av representant till styrgrupp för jämställdhetsarbete
Förbundschefen informerar om styrgruppen för jämställdhetsarbetet. Styrelsen behöver
välja en representant från styrelsen till styrgruppen. Johnny Öhman anmäler sitt intresse
och väljs som styrelsens representant i styrgruppen.
Rapport från Forum Jämställdhet
Förbundschefen återger kort om sitt deltagande i Forum Jämställdhet i Luleå. Mer
information om dagarna kommer att skickas mailledes till styrelsen för kännedom.
§ 939 Informationspunkt Förbundschef
Förbundet har inlett ett samarbete med GR inom ramarna för ett hållbarhetsprojekt, som kopplas
till verksamheten Premiär.
Samordningsförbundet Älv och Kust kommer att kalla till en uppstartsdag angående ESF-projektet
Respondere.
Samordningsförbundet har fått en fråga om att ingå i ett FOU forskningsprojekt med Mölndals stad
och suicidprevention i väst. Projektet kommer att mynna ut en forskningsrapport om mänskliga
rättigheter. Personalen i Premiär bereds plats på utbildningen.
Insjöriket är anmäld att vara pilot i våldspreventionsprogrammet som aktualiseras längre fram.
NNS har haft ett styrelsemöte där det diskuterades bland annat om tillämpningen av
fördelningsmodellen som finns framtaget och som bör vara till grund för utdelningen av medel till
förbunden. Det har visat sig att trots att modellen är framtagen så har den inte använts i samband
med tilldelningen. Pågår en utredning angående detta.

§ 940 Övriga frågor
NNS önskar nomineringar till framtida styrelsen. Uppdraget är på två år. Daniel Filipsson meddelar
att han inte står till förfogande till omval. Anna Strand och Angela Fasth anmäler sitt intresse för att
bli nominerade till NNS styrelse. Nomineringen ska vara klar 18 februari, och förbundschefen
behöver skicka namnen vidare idag. Styrelsen nominerar både Anna Strand och Angela Fasth som
kandidater till valberedningen.
§ 941 Sammanträdet avslutas
Förslag på vårens mötestider:
29/3 09.30-12.00, Partille kommunhus
14/6 09.30-12.00
Förslag på höstens styrelsemöte:
4/10 9-12, övergår därefter till visionsdag
28/11 9-12
FINSAM-konferens 26-27 mars i Stockholm.

