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Organ Ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

dag Fredag 15 mars 2019, klockan 14.30 – 16.00,  

Plats Borås, Lagercrantz plats 5, Hüttner på Mässen 

 

Beslutande 
Sofia Lantz, Försäkringskassan 

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen 

Maria Nilsson, Västra Götalandsregionen  

Ingegerd Eriksson, Borås stad (Stadsledningskontoret) 
Eva Larsson (C) Herrljunga kommun 

Leif Sternfeldt (C), Marks kommun     

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lena Eksberg (S),Tranemo kommun  

Roland Karlsson (C), Ulricehamns kommun  

  

Övriga styrelse- och medlemsrepresentanter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Lars Hermansson, Försäkringskassan  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun 

 

Övriga  
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

Anna Holmgren, Biträdande regionansvarig Svenska ESF-rådet (§1-3) 
 

Omfattning 

§§ 1-10 
  

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Roland Karlsson  
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§§ Ärenden  

                     
  

1 

 

Mötet öppnas 

 

Styrelsens ordförande Cecilia Andersson hälsar alla välkomna och samtliga 

närvarande presenterar sig. 

 

 

2 

 

Val av justerare 

 

Roland Karlsson väljs att justera protokollet 

  

 

3 

 

Dialog om behov utifrån perspektiven hållbart arbetsliv och psykisk hälsa 

 

Anna Holmgren från ESF-rådet ger kort information om kommande utlysningar och 

efterfrågar parternas behov.  

 

Styrning sker från förbundets sida till parternas behov relativt programområde 1 och 

projekt Positiv Rörelse. Flera av kommunerna gör egna satsningar för att stärka 

hållbarhet i arbetsliv och öka psykisk hälsa bland sina medarbetare.  

 

Ett fåtal medskick görs till ESF angående kommande utlysningar. Anses viktigt att 

även arbeta förebyggande istället för enbart rehabiliterande. Attityder kring yrken 

och förhållanden på arbetsplatser nämns som en stor påverkanskraft.  

  

 

4 

 

Rapport/sammanfattning från det gångna året 

 

Årsredovisningen är fastställd och skickad till samtliga ägare med 

revisionsberättelse. Förbundschef Anna Fagefors ger kort återblick över föregående 

verksamhetsår.  

 

Medlemmarna tar del av informationen. 

 

 

5 

 

Behovs-analys, individperspektiv 
 

Diskussion om behovsgrupper, inriktningsönskemål eller prioriteringar från respektive 

medlem för att tillgodose direkt individinriktade aktiviteter.  

 

Arbetsförmedlingen lyfter fram behovet av ”tröskelsänkande” insatser. 

Det finns ett digitalt utanförskap. Arbetsträning ar viktigt, men även digital utveckling 

för att målgrupperna ska kunna nyttja myndigheternas ordinarie insatser. 

Viktigt att kunna möta individens behov. 

 

Styrelsen tar del av önskemålen och har dem med till styrelsens fortsatta arbete    
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6 

 

Behovs-analys, övriga strukturella perspektiv 
 

Kompetensutveckling för parternas egna anställda, samverkansrutiner mm som inte lyfts 

under punkt tre. 

 

Arbetsförmedlingen önskar en digital struktur för att underlätta samverkan i team etc. 

Marks kommun nämner samverkan med vuxenutbildning som aktuellt för de som 

arbetar med förbundets målgrupp. Borås ser behov av För-Kramiverksamhet och 

efterfrågar om andra kommuner vill samverka kring konceptet. 

Försäkringskassan uppmanar till att lyfta blicken framåt. Vad kan komma att bli 

problem? Exempelvis är unga hemmasittare inte ett problem idag, men de riskerar att 

hamna i långvarigt utanförskap och belasta myndigheterna om inget görs. 

 

Styrelsen tar del av önskemålen och har dem med till styrelsens fortsatta arbete    

  

 

7 

 

Gemensamt revisorsval 
 

Förbundsordning anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen utser en 

gemensam revisor i samråd, men styr inte hur. Västra Götalandsregionen har hittills haft 

mandatet för Sjuhärad och flera andra förbund. (Försäkringskassans utser därtill 

gemensam statlig revisor tillsammans med Arbetsförmedlingen) 

Mötets representanter diskuterar förutsättningarna. 

 

Styrelsen föreslås besluta om en praxis som förtydligar hur revisorsvalet framgent ska 

samordnas för kommuner och region. Beslut expedieras till samtliga fullmäktiges 

valberedningar.  

 

Beslutas att den revisor som regionen utser ska framställas som formellt förslag till 

respektive medlem. 

 

 

8 

 

Inga övriga frågor. 

 

 

9 

 

Beslut om ambition framåt, (Nivå för äskande om statliga medel) 

 

Medlemmarna beslutar att äska om 10 miljoner kr från staten och beslutar att 

kommunerna och regionen tillsammans medfinansierar 10 miljoner kr för drift av 

Sjuhärads samordningsförbund år 2020. 

 

 

10 

 

Mötet avslutas 

 

 


