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Diarienr.

Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Brogatan 16, 431 30 Mölndal
Ordinarie Ledamöter:
Tomas Angervik, (S)
Anna Strand (C)
Christian Eberstein (KD) – ansluter kl 10:00
Fredrik Skoglund
Sofia Sandänger
Angela Fasth (M)
Anita Almqvist (L)
Mötet genomfördes digitalt, med presidiet och förbundschef på plats på Brogatan, och de övriga
ordinarie ledamöter deltog via Skype. Ersättare samt revisionen och sekreterare deltog digitalt via
Skype.
Frånvarande: Anette Ryberg, Maria Kornevik Jakobsson (C), Daniel Filipsson (M), Eva Hallberg
Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck,
revisionens representant Birgitta Eriksson under punkt § 1059, ansluter till mötet digitalt.

Justeringsdag:
Melina Myrbäck
Sekreterare
Justerare: Tomas Angervik

Justerare: Fredrik Skoglund

§ 1056 Sammanträdet öppnas
§ 1057 Val av justerare
Styrelsens förslag är att utse Tomas Angervik och Fredrik Skoglundsom justerare till
protokollet.
Beslut
Att utse Tomas Angervik och Fredrik Skoglund som justerare till protokollet.
§ 1058 Fastställande av dagordning
Beslut
Att fastställa dagordningen enligt förslaget

§ 1059 Revisionen på besök
Frågor från revisionen till styrelsen:
- Vilka konsekvenser har den pågående pandemin med Covid 19 för verksamheten?
- Hur resonerar styrelsen kring konsekvenserna av Härrydas utträde ur förbundet?
- Vad är styrelsen bedömning om hur styrelsearbetet har fungerat under 2020?
- Hur ser styrelsen på de ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under 2021?
Många justeringar kopplade till individinsatser har behövts göras men arbetet har detta till
trots flutit på väl.
Det finns en risk att köerna till förbundets insatser kommer öka som en konsekvens av Covid
-19. Våld, missbruk och psykisk ohälsa har ökat under epidemin vilket kan komma att
resultera i en social skuld som är svår att säga hur hög den blir. Viktigt att följda denna
utveckling.
Konsekvenser av Härrydas utträde - Det finns en farhåga att Härrydas utträde kan komma
att skada förbundets legitimitet och det behöver finnas en plan för det framåt. Plan för
konsekvensanalys är framtagen.
De ekonomiska konsekvenserna har varit tydliga då det finns medel över utifrån att resor och
konferenser är inställda.
Styrelsearbetet blir något mer problematiskt då det ofta uppstår tekniska utmaningar och en
del att tänka till kring formatet för mötet. Dock finns det också positiva delar med att kunna
hålla styrelsemöten digitalt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Gällande hur styrelsearbetet har fungerat så finns det förbättringsområden att ta tag i för
2021. Anita Almqvist önskar att det görs ett arbete kring hur styrelsen ska arbeta framåt.
§ 1060 Beslut om presidiet för 2021-2022
Fredrik Skoglund - Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har initierat en dialog
sinsemellan kring presidieposten inom Samordningsförbundet Insjöriket för kommande
presidieperiod 2021-2022. Utifrån rådande läge och med hänsyn till vart
Samordningsförbundet befinner sig föreslås att posten behålls av Försäkringskassans
representant Sofia Sandänger. Förslaget tros bidra till en kontinuitet för förbundet och finns
även fördel av att gå omlott och på så sätt minska sårbarheten
Beslut
Att vice ordförandeposten innehas av Sofia Sandänger de kommande två åren
§ 1061 Beslut om verksamhetsplan för perioden 2021-2023
Önskemål från Christian Eberstein till nästa verksamhetsplan är att det finns med en
beskrivning av termer för att förtydliga planen.
Medskick från Fredrik Skoglund att inlånad personal kan ta del av kunskap gällande bl. a.
jämställdhet och våld i nära relationer från sina ordinarie arbetsgivare istället för att
förbundet lägger resurser på detta.
Beslut
Att fastställa verksamheten enligt förslaget

§ 1062 Beslut om budget 2021
Budgetet är justerad utifrån den nya verksamhetsplanen men det har inte gjorts några större
förändringar.
Anita Almqvist undrar om det finns utrymme i budget för att utveckla styrelsearbetet, vilket
hon uppmärksammat att det finns ett behov utav? Annika svara att det finns en övrig post
som kan användas för det
Beslut
Att fastställa budget enligt förslag
§ 1063 Uppföljning av intern kontrollplan
Christian Eberstein lyfter frågan angående konstaterade avvikelser, vart redovisas dessa,
exempelvis om det skulle finnas en avvikelse i delegationsordningen? Förbundschef svarar
att det inte har funnits några avvikelser men om det skulle uppstå diskuteras dessa med
revisionen och lyfts sedan vid styrelsemöte.
Anita Almqvist har en fråga om hur själva arbetet för uppföljning? Förbundschef svarar att
revisonen träffas 4 ggr per år och går igenom de aktuella händelser som skett.
Riskfaktorer som uppmärksammas lyfts till styrelsen.
Anita Almqvist ställer en fråga om hur revisionen på förbundet ser ut. Förbundschef svarar
att förbundet revideras av tre olika revisorer och de är både externa och politiska.
Beslut
Att fastställa uppföljning av intern kontrollplan enligt förslag
§ 1064 Informationspunkt utvärdering av inspektion för socialförsäkringen/ biträdande
förbundschef
Försörjningen av deltagare från Insjöriket till utvärderingen löper på enligt plan. Dock har
inspektionen en utmaning att få tillräckligt med deltagarunderlag till studien men det är inget
som förbundet kan råda över.
§ 1065 Rapport från finansierade verksamheter inklusive ESF-projekt Respondere och
Leader samt ekonomisk uppföljning.
Verksamheterna rullar på enligt plan fast i digitalt format. Mycket arbete har lagts ner på att
ställa om med det har gett goda resultat. Det är hög deltagarnärvaro på de digitala
gruppverksamheterna. Finns många fördelar med det digitala formatet utifrån
tillgänglighetsaspekten. Förbund emellan kan också bjuda in till gemensamma digitala
aktiviteter som exempelvis kunskapsdialoger.
- Tomma vakansser då personal går tillbaka till sin organisation mitt under utlåningen. Detta
innebär ett ytterligare överskott i budgeten
- Pågående rekryteringar
Två nya medarbetare är på ingående efter årsskiftet.
- Aktuella kösituationen per varje verksamhet
IST – ingen kö, Balder 6 månader, Primus ingen kö
6 månaders kö är lång tid menar en enad styrelse. Kön påverkas av utvärderingen men
oavsett utvärdering hade troligtvis kön varit 3-4 månader ändå. Balder har alltid haft kö och
det är svårt att få ett flöde när verksamheten jobbar i långa processer - runt ett år.

Kötiden ska dock inte vara passiv för deltagarna utan ansvaret ligger på remittenterna att ha
en plan för kötiden och de är de informerade om. Primus kan också nyttjas under kötiden.
Önskemål från styrelsen är att samordnarna samanstället en kort redogörelse över
respektive verksamhet inklusive kötid till varje styrelsemöte. Kansliet tar med detta
önskemål.
§ 1066 Beslut handlingsplan jämställdhet
Insjöriket har sedan 2012 arbetat aktivt med jämtegrering. Framförallt med att utbilda
personal, styrelsemedlemmar och beredningsgruppens chefer i jämställdhet.
Handlingsplanen har kommit till för att säkerställa att resurserna fördelas på ett likvärdigt
och sätt mellan kvinnor och män som tar del av förbundets insatser.
Fredrik Skoglund anser att handlingsplanen är en bra intention med goda ”Att-satser” men
önskar en dialog i styrelsen kring hur vi med gemensamma krafter uppnår målen. Sofia
föreslår att det avsätts tid för resonemang detta på styrelsemötena.
Christian Eberstein vill att det ska bli tydligt hur vi mäter att vi gör skillnad.
Medskick till ordförande och vice ordförande att föra vidare en dialog kring handlingsplanen
på styrelsemöte.
Beslut
Att fastställa handlingsplanen enligt förslaget men att frågan ska vara en levadne punkt på
framtida styrelsemöten
§ 1067 Beslut kommunikationsplan för Samordningsförbund Insjöriket
Insjöriket har tidigare inte haft någon kommunikationsplan men kansliet har sett ett behov
av en för att förtydliga ansvarsfördelningen kopplade till förbundet.
Christian Eberstein önskar ett förtydligande kring vilka som behöver känna till förbundet
verksamheter. Önskar också att ”invånare” används istället för ”medborgare”
Fredrik Skoglund önskar förtydligande om hur förbundet omhändertar presskontakt – Vem
ansvarar för kontakten?
Kansliet tar med sig frågan och förtydligar i dokumentet. Ordförande och förbundschef bör
vara ansvarig och kunskapsfrågan bör tas i beaktande vem som ansvarar beroende på
situation
Beslut
Att fastställa handlingsplanen men att en tas upp i reviderad form utifrån ovanstående
kommentarer.

§ 1068 Informationspunkt förbundschef
- Processkartor Balder, Individsamverkansteamet samt Primus. Underlaget är under arbete
och kommer att presenteras på styrelsemötet i mars 2021.

- Workshop om politisk och finansiell samordning, anordnat av NNS. Anna Strand och
förbundschefen deltog.
Vissa förbund har uppmärksammat att förbundens legitimitet kan komma att utvidgas om
man styr om till politisk och finansiell styrning.
Att förbunden jobbar med långsiktiga projekt diskuterades också som framgångsrikt arbete i
förhållande till kortare projekt. Insjöriket har under alla år jobbat med långsiktiga insatser.
- Avrapportering pågående arbetet med konsekvensanalys avseende Härryda kommuns
utträde ur förbundet
Eftersom utträdestiden är 3 år behöver konsekvensanalysen vara ett löpande arbete under
dess år. Konsekvensanalysen som presenteras är en plan för det fortsatta arbetet.
Christian Eberstein önskar höra om de större konsekvenserna för de ingående parterna.
Anna önskar att de ekonomiska förutsättningarna tydliggörs då verksamheten behöver
anpassas utifrån att en part lämnar.
Annika förtydligar att de ekonomiska konsekvenserna inte påverkar kommunerna då de styrs
av medborgarantalet i varje kommun. Varje kommuns andel kommer inte öka. Kansliet och
lokalkostnaderna kommer dock öka i förhållande till helheten.
- Möte med socialcheferna i samtliga kommuner i mitten av februari 2021
Detta görs utifrån att förbundschefen vill ha ett dialogforum kring kommunernas behov
utifrån ett ev. förändrat uppdrag för AF och dialog kring konsekvenserna av Covid-19 kopplat
till målgrupper.
Arbetsmiljöutbildning förflyttad till april 2021
En konsekvens av detta är att handlingsplanen gällande arbetsmiljö förskjuts tills
utbildningen är avklarad
- Ansvarsfrihet till samordningsförbundets styrelse avseende verksamhetsåret 2019 från VGregion, Försäkringskassan samt från Härryda kommun
§ 1069 Övriga frågor
- NNS medlems- och årsmöte, kort avrapportering/ ordförande
Hölls digitalt. Fick ansvarsfrihet. Revisionen lyfte att det varit svårt att genomföra revisionen
och förslaget har kommit om det ska vara en extern revision istället för en politisk revision.
Anna Strand har meddelat valberedingen att hon gärna vill vara med i styrelsen även
framöver.
Sofia Sandänger kommenterar Annas önskan att det i regel ät en ordinarie ledarmöte som
utses till det uppdraget.
Angela kommer avgå från samordningsförbundet på grund av ett förändrat uppdrag. Angela
kommer ersättas men det är oklart av vem än så långe. Angela kommer i och med detta
även lämna sin plats i NNS.
- Jullunch för personal 16 december ställs in med hänsyn till Covid 19, personalen uppvaktas
dock med en symbolisk julgåva
- Förbundschef har fått en förfrågan om att bli godman till en äldre dam bosatt i Borås stad.
Uppdraget bedöms vara av ringa karaktär och handlar framförallt att hantera klientens
löpande ekonomi. Förbundschefen bedömer att hon har möjlighet att sköta uppdraget helt
på sin fritid utan att det på något sätt påverkar arbetet på förbundet, det bedöms ej heller
föreligga någon jävsituation utifrån rollen som förbundschef och beskrivet uppdrag som
godman. Presidiet har fått en förfrågan om förbundschefen kan tacka ja till denna bisyssla,
och presidiets bedömning är att detta uppdrag med det beskrivna innehållet och den
omfattningen går bra att förena med uppdraget som förbundschef, och är således tillåten
som en bisyssla.
- NNS valberedning efterlyser nomineringar till styrelsen

- Christian Eberstein lyfter tjänsteutlåtande gällande justering av rotationsschema och
tidsintervall som en punkt då det verkar blivit en miss i turordningen. Förbundschefen ser
över turordningen och tar upp det igen på nästa styrelsemöte
- Anita Almqvist lyfter frågan om handlingarna kopplade till förbundet kan finnas på en
samlad plattform?
Annika har varit i kontakt med Mölndals stad i denna fråga men det finns i dagsläget ingen
möjlighet för se statliga myndigheterna kan ansluta sig till ett externt system. Framför allt
har Försäkringskassan ett väldigt strikt regerverk kring vilka system de kan ansluta sig till.
Anna kommenterar att Net Publicator och undrar hur det går med det. Annika svara att det
heller inte går utifrån varken Försäkringskassan eller kansliet. I dagsläget finns ingen
gemensam plattform som kan nyttjas av alla tyvärr.
-Arbetet med våld i nära relationer är högst aktuellt. Annika har mailat ut info om utbildning
inom området.
-Tomas Angervall ställer en fråga gällande att delta digitalt även på framtida styrelsemöten?
Anna Strand önskar detsamma.
Det finns många fördelar med att hålla styrelsemötena digitalt men enligt nationella rådet
finns det inget lagstöd för digitala möten. Ordinarie ledamöten behöver vara på plats men
ersättare kan delta digitalt tills det eventuellt kommer en ändring.
§ 1070 Mötet avslutas
Kommande möten:
210209 kl 13-16
210326 heldag 9-16, styrelsemöte på förmiddagen och en gemensam dag med
beredningsgruppen samt samordnarna för verksamheter på eftermiddagen då temat för
dagen är att gå igenom den nya verksamhetsplanen och presentation av processkartan i de
verksamheter som finansieras av förbundet
210609 kl 13-16
210924 kl 13-16
211129 kl 13-16

