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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Fredag den 27/3, kl 13.30-15.30  

Plats Solhem Regionens Hus, Borås (Ekenäsgatan 15, lokal Avsikten)  

 

 

Beslutande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 
 

Omfattning 
Inför mötet har personal från Mark och Vårgårda informerat och gett exempel på hur de 

arbetar med ACT i förbundets aktiviteter.  

§§ 13-19 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Jonas Ryhr 
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Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

 

Med anledning av corona/covid 19 medverkar  

några mötesdeltagare digitalt och andra är  

på plats i regionens lokal.  

 

 

 

Dagordningen godkänns. 

 

14 Val av justerare 

 

Jonas Ryhr justerar.   

15 Föregående protokoll, den 5/2 2020 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Noteras: 

att årsredovisning ännu inte är skickad till 

medlemmarna för prövning av ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelse ännu inte inkommen. 

 

samt  

förtydligas att tidigare stöd till sociala företag 

avbrutits i sin nuvarande form och att budgetposten 

tas bort för att balansera budget, samt att förbundet 

under 2020 ska utreda eventuella stödformer, som 

ska ske i enlighet med de nationella riktlinjerna. 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

16 Framtidsmässan, uppföljning 

 

Den 6/3 genomfördes en framtidsmässa för och om 

unga med funktionsnedsättning, inom Pulsprojektet. 

 

Sofia redogör för det stora intresset från målgruppen 

och den efterföljande workshop. Det som var avsett 

att vara en liten pilot blev ett stort evenemang och 

fler skulle ha behov av att ta del av informationen. 

 

 

 

Styrelsen noterar att mässan 

och efterföljande workshop 

varit lyckade.  

 

Eventet är lämpligt att 

upprepa, med anpassning till 

vunna erfarenheter 

 

17 Informationspunkt för förbundschef 

 

Slutredovisning pågår gentemot ESF för Positiv 

Rörelse som efter mars upphör som projekt. Delar av 

medel som uppbokades har fortsatt nyttjats utanför 

projektets ursprungliga ram. Det nya projektet PR 

Hälsa i hållbart arbetsliv tar nu vid. Corona har 

påverkat delar av förbundets verksamhet och då 

främst Space som skulle omfattat utlandspraktik. 

Resan till Italien har inställts.  

 

 

 

Styrelsen noterar 

informationen 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/02/Protokoll-styrelse-20200205.pdf
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Informationspunkt för parterna  

  

Parterna informerar varandra om delar av de frågor 

och synpunkter som framkommit vid 

medlemssamrådet tidigare på dagen.  

 

Övrigt aktuellt som noteras:  

Alla parter berörs nu kraftigt av pågående Corona 

och Covid19. 

 

VG-Regionen rustar för det värsta och hoppas på det 

bästa gällande virusläget och hanterar såväl 

läkemedel, skyddsutrustning och personal som en 

enda gemensam enhet för hela regionen. 

 

Försäkringskassan ser ett läge där fler utbetalningar 

ska ske utan att lagstiftningar och direktiv ännu ger 

alla svar. 

 

Mark rapporterar kort om att de nyss dragit igång sin 

nya arbetsmarknadsenhet. 

  

Många befarar nu starkt att arbetslösheten ökar och 

läget oroar  

Arbetsförmedlingen och kommunerna lyfter riskerna 

med att förbundets målgrupper riskerar att hamna 

mer i bakvattnet med fler arbetslösa personer. 

Anställning som medel för anställbarhet kan bli 

aktuellt i vissa kommuner.  

  

De ledamöter som var med på 

spridningskonferensen för Positiv Rörelse ger lite 

korta återblickar om det. 

 

 

  

 

Var och en i styrelsen noterar 

aktuella frågor och 

uppmuntras att ta del av de 

positiva omdömen som olika 

ägarrepresentanter framfört 

under förmiddagens möte.   

19 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Ordförande tackar alla deltagare, både som varit på 

plats och de som deltagit via digital sändning. 

Förbundets personal tackar ordförande som bistått 

med tekniska förutsättningar och ordnat med att 

mötet kunnat ske i Regionens lokaler.  

 

 

 

 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 2/6 fm 

 

 


