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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag 2 juni, kl 9.00-12.00  

 

Plats Samordningsförbundets kansli, konferenslokalen,  

(Bryggaregatan 8, Borås) samt via länk  

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ersätter Jonas Ryhr  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 20-29 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 
 

20 

 

Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

Sex ledamöter medverkar via länk på Teams och 

projiceras till storskärm. Övriga deltagare, varav tre 

styrelseledamöter, medverkar fysiskt. 

 

Dagordningen godkänns. 

 

21 Val av justerare 

 

Sofia Sandänger justerar 

22 Föregående protokoll, den 27/3 2020 

 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

23 Internkontroll  

Vice ordförande återger utfall av tre stickprov som 

samtliga är attesterade i enlighet med styrdokument.  

 

 

Årets andra internkontroll 

godkänns. 

24 Tertialrapport 

Förbundschef föredrar om de olika projektens 

ekonomi. Medfinansieringsnivån är fortsatt låg men 

kompletterad med kontanta medel som finns 

innestående för projekt PULS. Positiv rörelse har 

intäkter beviljats i hög grad och övriga är bra i 

balans så långt som ESF har beslutat. Verksamhets-

planens beräknade negativa resultat ändras från -588 

till -200, inklusive de utbildningar som prioriteras.  

 

 

Styrelsen fastställer 

tertialrapport januari-april 

2020 att tillsända medlemmar 

och  

beslutar att fortsatt prioritera 

utbildningar i den mån det 

kan ske inom positiv differens 

mot beslutad verksamhetsram. 

25 Verksamhetsuppföljning,  

och genomgång av metoder kopplade till 

   

A, PR Hälsa i Hållbart arbetsliv  

upphandling av utvärdering genom ESF kostar över 

tre prisbasbelopp och ska rapporteras till styrelsen. 

Rekrytering av koordinator pågår. Se även ansökan 

enligt §26 nedan. 

 

B, PULS Svårare med arbetsplatsförlagd träning i 

Coronatid. Låg medfinansiering ett riskmoment.  

  

C, Utlandspraktik  

deltagare (i Space) fick tre dagar i Halland men inte 

någon utlandspraktik och nästa grupp (då i Moves) 

planeras få praktik i Sverige istället för utlandet.  

 

D, Förbundsfinansierade aktiviteter 

Sammanslagningsprocess mellan flera verksamheter 

har fördjupats i Aktiv kraft och Gröna vägen framåt. 

       

 

Styrelsen tar emot rapport om  

metoder som används av 

parterna i avtalad verksamhet. 

 

A/ Styrelsen godkänner 

rapport om 

utvärderingskostnad.  

 

B/ noterar informationen 

 

C/ noterar informationen 

 

D/ finansierar utbildning av 

evidensbaserad profilanalys 

till personal i Gröna Vägen 

Framåt (Jobmatch talent) 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/04/Protokoll-styrelse-20200327.pdf
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Ansökan om komplettering  

till PR - Hälsa i Hållbart arbetsliv för ”Män i Hälsa”. 

Extra medel behövs för att kunna genomföra 

utbildning riktad till arbetssökande män enligt den 

Norska modellen ”Menn i helse” då projekt PR 

endast omfattar kompetensutveckling till redan 

anställd personal.  Möjlighet finns att ansöka om 

socialfondsmedel för landsbygds-utveckling genom 

Leader Sjuhärad. Utbildningen ska komma boende i 

åtta kommuner till nytta och större delen av området 

räknas till landsbygd. 

 

 

 
Förbundsstyrelsen uppdrar åt 

förbundschef att ansöka om 

och förbereda för en 

utbildning, samt utveckla den 

under förutsättning att leader- 

ansökan beviljas. 

   

27 Informationspunkt för förbundschef 

Ett avslutat projekt och ett nystartat samt rekrytering 

kräver lite extra omsorg och styrning genom 

kansliet. Coronatider och visst arbete på distans har 

medfört lite nya rutiner, men det mesta löper smidigt   

 

 

Styrelsen noterar 

informationen.  

 

28 Informationspunkt för parterna  

Parterna informerar varandra kort om viktiga frågor relativt samordningsförbundets 

verksamhetsområden: 

 

Försäkringskassan har mycket handläggningsarbete till följd av Covid19 jämte det 

ordinarie flödet av ärenden. 

 

Arbetsförmedlingen noterar att inflödet av sökande är hög samtidigt som de 

arbetsleder personal till att möta kunder och personalmässigt har tuffa månader.  

 

Kommunerna rapporterar att samarbetet sinsemellan och med förbundet fungerar 

väl även om Corona sätter spår och att det för vissa är ett intensivt budgetarbete.  

 

Region Västra Götaland har ca hälften i tryck på inlagda och intensiv jämfört med 

den mediala bilden som generellt förmedlar Stockholms situation. 

Organisationsarbete genomförs på koncernledningskontoret men det får knappt 

någon uppmärksamhet i Covidtider.   

 

29 Övriga frågor, mötet avslutas 

Nästa möte: 17/9 kl 13.00-16.00 

 

 

Mötet avslutas. 

 
 


