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Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

Dag Fredag 27 mars 2020, klockan 09.30 – 11.30  

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

  

 

Beslutande 
Sofia Lantz, Försäkringskassan  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Håkan Linnarsson (S), Västra Götalandsregionen  

Tomas Johansson (M), Marks kommun 

Tony Hansen (S), Tranemo kommun  

Johan Björkman (M), Svenljunga (tom §5, därefter representation genom Kerstin) 

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Peter Hemlin (M) Bollebygd medverkar enbart inför mötet 

 

Övriga styrelserepresentanter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
 

Övriga  
Elisabeth Rahmberg, Ledningsstrateg Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef  
 

Omfattning 

§§ 1-8 
  

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Tomas Johansson 
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§§ Ärenden  

                    
  

1 

 

Mötet öppnas. 

Med anledning av corona/covid 19 medverkar några mötesdeltagare digitalt och 

andra är på plats i regionens lokal. En beslutsfattare medverkar enbart inför mötets 

öppnande, i samband med att mötet kopplas upp och deltagare presenterar sig. 

 

Styrelsens ordförande öppnar mötet och närvarande representanter presenterar sig.  

 

 

2 

 

Val av justerare 

Tomas Johansson utses att justera samrådets protokoll. 

  

 

3 

 

Rapport om förbundets nuläge och det gångna året  

Förbundschef rapporterar om förbundet och den övergripande utveckling som skett 

sedan föregående ägarsamråd. Med utgångspunkt i hemsidan www.sjusam.se 

presenteras insatser till arbetslösa och sjukskrivna samt den kompetensutveckling 

som förbundet kan erbjuda riktat till anställd personal hos medlemmarna. 
Aktiviteter har formats och sammanslagningar genomförts baserat på evidens  
om framgångsfaktorer. ACT och Progressionsmätning tillhör de metoder som enligt 

genomförd utvärdering och forskning bidrar till att människor hållbart ska kunna finna och 

behålla sin plats i arbetslivet. 

 

Årsredovisningen för 2019 är fastställd och utskickad som underlag inför detta 

möte, men ännu inte skickad till ägare då revisorerna inte avgett revisionsberättelse. 

   

 

4 

 

Behov, främst ur strategiskt och strukturellt perspektiv 

Mötesdeltagarna för samtal om hållbarhet i arbetslivet, kompetensutveckling för 

parternas egna anställda, och andra åtgärder som skulle kunna vidtas för att indirekt 

kunna stödja att fler kan komma i arbete, och uthålligt arbeta kvar.     

 

Medlemmarna ger uttryck för att vara nöjda med driften fram till nu. Det ses fortfarande 

som strategiskt rätt att finansiera både strukturövergripande insatser och 

individinriktade aktiviteter och ha ett lösningsinriktat fokus med möjlighet att  anpassa 

så att förbundet stödjer i förhållande till myndighetsövergripande förordningar.  

 

Det upplevs vara ett positivt klimat som bygger på att resurser/utföranden inte alltid 

fördelas exakt, (även om det i grunden är och fortsatt ska utgå från en jämn fördelning 

relativt befolkningsmängd) 

 

Det konstateras att omvärlden ruskar om oss och att nu prövas vi i samverkan, och då 

behöver vi fortsatt våga vara modiga. Det finns risk för att fler behöver förbundets stöd 

efter Corona. Mötet belyser vikten av att sprida kunskap till politiken och att se att 

förbundets verksamhet är vars och ens egen verksamhet, med tydligt resultatfokus och 

förväntningar på både förbundet och individer. Förbundet är vad medlemmarna gör det 

till och det fungerar bra nu, så ”if it ain´t broken don´t fix it ”  dvs inga stora nya behov. 

 

http://www.sjusam.se/
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5 

 

Behov, sett ur individperspektiv 
Mötet övergår till att analysera behov kopplade till direkt individinriktade aktiviteter 

och noterar risken för att med lågkonjunktur och fler borta från arbete hamnar 

förbundets målgrupp än längre bort från arbete. Lågtröskelarbeten kanske får en extremt 

osäker förutsättning framåt. 

 

Påpekas vikten av att kunna ställa om snabbt och flera kommuner nämner att det finns  

beredskap och flexibilitet hos personalen att tex stötta omsorgssektorn vid nödläge. 

Beträffande jämställdhet noteras uppgifter om statistiska skillnader vid arbetslöshet; 

kvinnor från andra länder har generellt svårare att komma i arbete, medan 

långtidsarbetslösa män har högre dödlighet jämfört med kvinnor. För både kvinnor och 

män behövs fortsatt pre-rehabiliterande insatser, för att rusta enskilda individer att 

därefter kunna ta del av de insatser myndigheterna finansierar på egen hand.  

 

Sett ur individperspektiv framkommer att de enskilda arbetsgivarna behöver fortsatt 

stöttning i att kunna ta emot de enskilda som förbundet rustat. Det räcker således inte 

med det individfokuserade, utan behoven pekar tillbaka till strukturen; båda delarna 

behövs. 

   
I förbundets nya projekt ”PR-Hälsa i Hållbart arbetsliv” ingår att få fler män att arbeta 

inom vård och omsorgssektorn. Det huvudsakliga målet är att stärka förutsättningarna 

för alla som arbetar i sektorn och de många kvinnorna som redan är anställda ska 

gynnas av satsningen. Det kan skapa ilska, vilket accepteras då det ändå bedöms bli en 

framgångsväg med män som medel för att stärka en kvinnodominerad sektor. 

  

 

6 

 

Övriga frågor  
Medlemmarna informerar varandra kortfattat i frågor som är aktuella i relation till 

förbundet och de arbetsmarknadsenheter som utför aktiviteter på uppdrag av förbundet.  

 

 

7 

 

Beslut om medfinansiering, och nivå för äskande om statliga medel 

Medlemmarna beslutar i enlighet med tidigare år att äska om maximal statlig 

anslagsdel för drift av samordningsförbundet 2021.  

Kommunerna i Sjuhärad tillsammans med region Västra Götaland gör ett 

medfinansieringsåtagande för 10 miljoner kr för att motsvara statens belopp. 

 

Om staten skjuter till extra medel så bör det övervägas om den del av det egna 

kapitalet som kommunerna och regionen bidragit med som överskjutande del de 

senaste åren skulle kunna användas för att ytterligare utöka driftsbudget.  

 

Om staten tillskjuter mer medel än vad som hittills tillgängliggjorts kallar förbundet 

till ett samråd även till hösten. 

  

 

8 

 

Mötet avslutas med lunch från 11.30 

Styrelsens ordförande tackar för medlemmarnas deltagande och avslutar mötet  

 

 


