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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 31maj 2018 08.30-12.00 

Plats Navet, Skaraborgsvägen 1A Borås   

  

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (§§ 20 till och med 25) 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan 

 

Ersättare 
Anders Lindal (M), Marks kommun  

Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

 

Övriga 
Pernilla Berglund, Herkules vårdcentral (inför mötet, §1) 

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

Omfattning 

§§ 20-29 
 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson        

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Sofia Sandänger 

  

 

 

 

 

 



Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll Styrelsemöte  2018-05-31 

Org.nr 222000-2105  Sidan 2 av 4 

  

§§ Ärenden             Beslut 
20 Mötet öppnas 

Mötesdeltagarna presenterar sig och Pernilla 

Berglund från Herkules vårdcentral presenterar hur 

teamet arbetar och fungerar, med medskick från 

övriga teamet.  

De möts tre timmar, varannan vecka. Var viktigt 

med rejäl introduktion för att reda ut sekretess och 

hantering mm. Oftast inbokade15-minuterspass  

med samtycke då all information delas. Även ofta 

avidentifierade ärenden. I undantagsfall kallas 

även patient (då avsätts en timma). Samarbetet är nu 

integrerat i sjukskrivningsprocessen, men viktigast 

av allt att det är rätt personer med i teamet. 

Prestigelöshet och tydligt mandat från ledningen i 

respektive organisation behövs för framgång. 

 

 

 

Mötet tackar för 

presentationen. 

 

Dagordningen godkänns med 

ändring så att punkten om 

Tertialrapport tidigareläggs. 

21 Val av justerare 

 

 Sofia Sandänger justerar. 

22 Föregående protokoll, den 22/3 2018 

Föregående mötesprotokoll är anslaget och nås på 

samverkanvg.se. Protokoll från medlemssamråd 

hölls samma dag och finns anslaget på samma sida. 

 

Efter detta möte kvarstår uppföljning av ”SGI-noll” 

process i Marks kommun vilket ännu inte påbörjats, 

samt översyn av styrdokument i enlighet med 

tidigare beslut. 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

   

23 GDPR, General data protection regulation. 

Information och beslut i enlighet med EUlagstiftning 

All personal vid kansliet har fått information och är 

delaktiga i omställningsarbetet. Styrelsen är 

personuppgiftsansvarig och beslutar om 

dataskyddsombud.   

 

Magnus Blomqvist och Dan 

Bodin med anställning genom 

Sjuhärads kommunalförbund 

utses som dataskyddsombud. 

24 Beredning, struktur och förutsättningar  

Genomgång av beredningsmöten där 

styrelserepresentanter deltagit. Borås 

beredningsmöte inleddes med presentation av 

verksamhet. Diskussion i beredning fick mindre tid. 

Kan ibland vara otydligt kring beställarperspektivet. 

Arbetsmarknad och utförandet ibland okänt hos 

politiken och då är det svårt att avgöra om rätt 

verksamhet utförs. Generellt behövs en tydligare 

avrapportering med utförare inledningsvis, därefter 

tydligare beslutandedel. Styrelsen behöver goda 

underlag från respektive beredningsgrupp.  

Verksamhetsplanen ska uppdateras med tydlig rutin. 

 

 

Med början i höst ska:  

Utförare ge tydligare skriftlig 

uppföljning inför respektive 

möte och beställarparterna 

kan vid behov inbjuda 

utförare till fastställt möte. 

Beställare ger återkoppling  

till styrelsen. 

 

http://www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-VG2/Samordningsforbunden-i-vast/Sjuharad/Styrelseprotokoll/
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25  Tertialrapport 

Avstämning av förbundets ekonomi samt kort 

information till medlemmar om den verksamhet  

som drivs. Förslag enligt bilaga. 

 

 

Styrelsen fastställer rapport 

att skicka till medlemmar i 

enlighet med bilaga.  

 

26 Målgrupper / prioriteringar inför projekt 

Styrelsen diskuterar kring bilagan som sammanfattar 

behov och prioriteringar inför eventuellt nytt projekt. 

Noteras särskilt vikten av att inventera parternas 

egna satsningar och hitta projekt som kompletterar.  

 

 

Beslut i enlighet bilaga. 

27 Visioner framåt 

Summering av gjorda år och fram till nuvarande sker 

på samordningsförbundets dag 14 november. 

Hur ska vi arbeta med de kommande åren? Kan det 

vara aktuellt att inleda nya mandatperioden med en 

heldag kring kommande arbeten. 

 

 

Med stöd i erfarenheter från 

förbundets tidigare år planeras 

en heldag i början av 2019  

med och för den nya styrelsen 

kring förbundets inriktning 

och arbete framåt.  

28 Verksamhetsuppföljning   

 

A, ESF-projekt Space:  

Ansökan om ändring och förlängning är inskickad och beviljad efter senaste möte. 

Pågående deltagare är i avslutsfas och parallellt sker förberedelser inför nästa 

deltagargrupp och metodutveckling inför eventuell implementering. Fristad 

folkhögskola kan vara samarbetspart framåt och har en lokal tillgänglig.   

  

B, ESF-projekt Point:  

Kontinuerlig kontakt med utvärdering för spridning och implementering. 

Implementering av metoder och förhållningssätt har påbörjats. Förutses fortsatt 

behov av insatser kring attitydpåverkan och ACT även efter projektet för att nå 

bredare och för långsiktig hållbarhet. 

Spridningskonferens planeras ske i slutet av november. Tillsammans med Positiv 

Rörelse görs studieresa till Island med tema Psykisk hälsa görs 17-19 september. 

Styrelsemedlemmar meddelar intresse till projektledare.   

 

C, ESF-projekt Positiv Rörelse:  

Organisation och chefers förutsättningar var i fokus den 18 maj då Annika 

Härenstam lade en kunskapsgrund för brett strategiskt arbete genom projektet. 

Annika var tydlig och tillit är en viktig förutsättning för psykisk hälsa i arbetslivet. 

Mer kompetensutveckling med både strategisk inriktning samt i organisations- och 

individnivå förbereds. Viktigt att sprida kunskapen vidare till fler beslutsfattare och 

vidga den positiva rörelsen. Uppföljningen från den 18 maj sänds till styrelsen.  

  

D, Ordinarie verksamhet  

Metodutveckling av Ny kraft och Aktiv Hälsa pågår i samverkan med projekt enligt 

ovan, Viss avvaktan från några kommuner i väntan på att Arbetsförmedlingens roll 

inom SGI-noll process har satts i Borås. Utveckling av teamsamverkan främst 

diskuterad i Borås och Vårgårda. 

Förväntan på varandra och vad varje myndighet måste göra för att andra ska kunna 

göra sin del. Bodateamets struktur förändras med Herkules som förebild. 
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29 Övriga frågor, Information från parterna 

Regionen informerar om nya politiska 

organisationen. 

Borås tecknar fler IOP om utsatta stadsdelar.  

Till exempel värdegrundsarbete genom IF Elfsborg, 

Vi Tillsammans, SV och ABF om kvinnor och unga. 

Arbetet bygger till stor del på metoder som 

förbundet arbetat fram i tidigare projektverksamhet. 

Borås berömmer Regionen och poängterar vikten av 

familjecentralerna. 

Försäkringskassan har ny generaldirektör och 

arbetar vidare med den geografiska förändringen av 

handläggning. 

Avsikten är att individerna inte drabbas.   

Bollebygd är mer engagerade i förbundet genom 

projekt Positiv Rörelse. 

Ulricehamn lyfter ACT som har varit till nytta inte 

minst mot bakgrund av personalomsättning. 

 

Positivt att om möjligt hålla nästa möte den  

5 september i Bollebygd. 

Ulricehamn bjuder in som alternativ.  

 

 

Informationen noteras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutas. 

 


