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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Onsdag den 13/11, kl 12.00-16.00   

Plats Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

Beslutande 
 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

 

Ersättare 
   

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen (medverkar i introduktion och avslut) 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

Omfattning 

§§ 46-57 
  

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Sofia Sandänger    

 

 

 

 

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

Justerare Jonas Ryhr 
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§§ Ärenden             Beslut 

 

46 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

Förmiddagen har ägnats åt verksamhetspresentation, 

föredrag och mingel i förbundets nya lokaler. 

Styrelsen diskuterar upplägget över en enkel lunch.    

Både styrelsen och andra besökare lämnar positiva 

omdömen. Arrangemanget bedöms ha varit mycket 

uppskattat, informativt och trevligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Dagordningen godkänns. 

47 Val av justerare 

 

Jonas Ryhr justerar 

48 Föregående protokoll, den 11/9 2019 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

Notering görs att arbetsgruppen om sociala företag 

har bokat ett första möte som sker innan året är slut. 

 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

49 Internkontroll 

Föregående kontrollperiod omfattade tom 5/5. 

Vice ordförande har kontrollerat fyra stickprov och 

rapporterar om belopp, överensstämmelse med 

verksamhetsplan och avstämningar hur allt är 

attesterat och allt ser korrekt ut 

 

 

 

 

 

Årets tredje internkontroll 

godkänns av styrelsen. 

50 Ekonomi 

Genomgång av förbundets ekonomi visar i sedvanlig 

ordning en stor eftersläpning i projektrapportering. 

Inom kort kommer projekten som avslutades i början 

av året att vara färdigsummerade. (alla kostnader 

inkomna och alla ansökningar om utbetalningar från 

ESF granskade och verkställda) Båda projekten visar 

något lägre egenkostnad än vad som budgeterats. 

Ambition och prognos om nollresultat kvarstår med 

balansering av intäkt som möjlig medfinansiering 

vid fortsatt svag närvaro för projekt Puls målgrupp. 

Omkostnader kommer som en försiktighetsåtgärd 

under hösten ej att ansökas om utbetalning.  

 

 

Styrelsen beslutar att göra en 

mer detaljerad ekonomisk 

uppföljning vid nästa möte. 

51 Verksamhetsuppföljning  

A, Positiv Rörelse 

Alla kvantitativa mål uppnås och strategisk nytta ses 

av de som nyttjat. Utbildningar sker fortsatt i 

projektets slutskede. Vissa slutförs i början av 2020 

(medan kostnaden belastar 2019 enligt budget) 

och spridningskonferens sker i början av nästa år. 

  

B, PULS Full aktivitet enligt plan med deltagare 

från alla kommuner. Medfinansieringsnivå är ett 

riskmoment till följd av låg aktivitetsnivå hos 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen och 

inbjuds att medverka den 28 

februari 2020. 

 

(inbjudningar till 

framtidsmässa och 

spridningskonferens  

Kommer att skickas senare) 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2019/09/Protokoll-styrelse-20190911.pdf
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deltagare. Framtidsmässa för Unga med 

funktionsnedsättning planeras i början av nästa år.  

 

C, Förbundsfinansierade aktiviteter 

Verksamheterna presenterades väl i samband med 

öppet hus och aktiviteter pågår generellt utan 

väsentliga kösituationer. 

Synpunkter har i viss mån uppkommit kring planer 

på sammanslagningar bland de som berörs.  

Space utlandspraktik har nu deltagare på Island och 

det live-streamades lite vid förmiddagens mingel.  

 

 

 

 

52 Uppföljning av sammanslagning  

Gröna Vägen och Vägen Framåt 

De båda verksamheterna höll under förmiddagen 

föredrag till styrelse och andra besökare om hur 

sammanslagningen kan verkställas genom att ta det 

bästa från respektive verksamhet och föra samman 

dessa genom en integrerad gemensam övergång från 

första till andra verksamhetsfas. Presentationen 

under förmiddagen anses ha varit uteslutande 

positiv. Förbundschef rapporterar om genomförd 

extern processledning och medverkar i 

sårbarhetsanalys. Styrelsen diskuterar om de 

planerade förändringarna ger minskad sårbarhet och 

hur styrning kan ske.   

Även styrning mot ökning av deltagartid diskuteras. 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

sammanslagning fullföljs med 

särskild notering om vikten av 

att de båda delaktiviteterna 

verkligen går ihop till en 

gemensam verksamhet.  

 

Aktiviteten ska ges i uppdrag 

att verka för att de deltagande 

personerna når minst 10 

timmars veckoverksamhet.  

53 Hemsidan, se www.sjusam.se 

Förbundschef visar hur förbundet presenteras med 

länkning från samverkanvg.se vidare till det samlade 

innehållet på sjusam.se. Förenklingar har skett, 

främst i ansökningsförfarande. Tillgänglighet 

diskuteras. Förbundet har åtgärder att vidta utifrån 

de krav myndigheten DIGG ställer kring ”DOS” 

(Lag om Digital Offentlig Service). Åtgärder som 

bedöms vara till stöd för bred tillgänglighet och att 

nå ut med relevant information kommer att vidtas.  

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen och beslutar att 

samtliga aktiviteter ska nyttja 

samma kortfattade ansökan. 

54 Verksamhetsplan, se bilaga 

10 miljoner har äskats för statens andel. Hittills har 

två preliminära besked lämnats, senast om 9 032 000 

som statens tilldelning för Sjuhärad.   

Förbundschef föredrar den skrivning som är utsänd 

och tillförd komplettering om progressionsmätning 

samt språkliga justeringar utan förändring i sakfråga. 

Jämställdhetsperpektiv diskuteras.  

(Beskrivningar som ”kvinnor och män” kontra icke 

könsspecifika begrepp som personer. Inom regelverk 

för EUs projekt är ett krav att uppmärksamma 

 

Verksamhetsplanens utbud av 

aktiviteter fastställs med 

föreslagna sammanslagningar, 

progressionsmätning samt en 

viljeinriktning om att löpande 

prioritera kontinuitet i det 

basutbud som finns i alla 

kommuner. 

Statens tilldelning av medel är 

inte formellt klar och 

http://www.sjusam.se/
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jämställdhet, vilket i enklaste form uttrycks med att 

skriva kvinnor och män.)   

Barnkonventionen diskuteras.  

(Förbundets målgrupp kan vara under 18år).    

  

styrelsen avstår formellt 

beslut av budget, vilket 

istället ska ske vid nästa möte 

som är den 6/12.  

 

55 Nationell konferens 2020 

Nationella rådet och Samordningsförbundet i 

Halland arrangerar nästa Finsamkonferens,  

den 24-25 mars 2020 i Halmstad. 

Ledamöter som deltagit i tidigare nationella 

konferenser ger exempel på kunskap och nytta som 

vunnits i samband med att möta andra förbund.  

Möjlighet ges att ansöka om värdskap till kommande 

års konferens, vilket skjuts på framtiden. 

 

 

Styrelsens ledamöter 

uppmuntras att delta.  

 

(Att nu vika datumen 24-25/3 

och sedan anmäla sig när 

möjlighet till bokning öppnas)    

56 Aktuellt hos parterna: (enbart informationspunkt) 

 

Arbetsförmedlingens mindre lokala kontor är nu stängda och på sikt kommer fler 

mötesplatser att stängas. Ett strategiskt ansvar kommer att kvarstå medan vissa operativa 

individinriktade ansvar upphör.  

 

VG-regionen ser att psykisk ohälsa ökar och att ekonomin är tung. 

Vårdöverenskommelsen klar och arbete pågår för HSN kring beställar-utförar rollerna. 

 

Borås meddelar att de uppskattar den processledning som sker genom förbundet även i 

de fall då förbundet inte bekostar faktisk verksamhet. För kommunen har Aktivitets-

ersättning som ersättningsform medfört mycket svårigheter. Borås bekostar nu på egen 

hand aktiviteter genom IOP. Fler kommuner skulle kunna arbeta enligt samma metod. 

 

Mark är i en omorganisation som berör de verksamhet förbundet bekostar. Den nya 

Arbetsmarknadsenheten lanseras den 1 januari 2020.  

 

Vårgårda arbetar med organisationsfrågor inom vård och omsorgssektorn och har nu 

deltagare i Pulsprojektet (få, till följd av senare start).  

 

Ulricehamn har bytt enhetschef på arbetsmarknadsenheten. Som stöd för förbundets 

beslutsvägar (medlemsråd och styrelse) arbetar nu kommunen fram en modell kring 

politisk förankring och hur information förmedlas i förbundsärenden.  

 

Försäkringskassan rekryterar ännu medarbetare till följd av tidigare geografisk 

omorganisation.Gemensam Kartläggning / Förstärkt samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkrningskassan utsätts inte för extrem påverkan till följd av 

omorganisationer, men  påverkas lite av personalsituationen, var mötesplatser finns osv.  

 

57 Övriga frågor, mötet avslutas 

Efterfrågas att diskutera Danmarks ”Plusjobb”.  

Hur kan frågan ses över eller beaktas i Sverige? 

 

Ulricehamn meddelar förhinder inför nästa möte  

   

 

 

Mötet avslutas. 

 

 

http://www.finsam.se/wps/portal/Finsam/!ut/p/z0/fclBDoIwEEDRs7jo0nQYChJ33IKwMYMppbRMa9tg4uklcWeif_fz5CgHOTLt1lCxgckfPzzv2zVSWURV9wJiSIW8qBCyLVrAq73Bjwg-jAqXqcPVTKiBXNvsXWpqAPziFA9WyrUTe3yYy19WjYDZcqbtbJmJ55Cyo6hLPm9h9dYsuugko-tPbzdmwxo!/

