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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Fredag den 11/12, kl 08.00-10.00
Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås

Beslutande
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Ersättare
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun

Övriga
Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning
§§ 52-60

-----------------------------------------------------Sekreterare Anna Fagefors

-----------------------------------------------------Ordförande Cecilia Andersson

-----------------------------------------------------Justerare Sofia Sandänger
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Beslut

Mötet öppnas, godkännande av dagordning
Ordförande öppnar mötet (inbjuder senare att var på
sitt håll äta något julinspirerat i digital samvaro)

Dagordningen godkänns.

Val av justerare
Tre av fyra beslutande är på plats i kanslilokalen

Sofia Sandänger justerar.
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Föregående protokoll, den 13/11 2019
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se

Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.
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Ekonomi och Verksamhetsplan
Verksamhetsplan som beslutades är utskickad och
avtalsförslag förmedlade till utförarleden.
Inga synpunkter har inkommit från dem eller
beredningsrepresentanter. Formellt statligt besked
om 9 032 000 kr i anslag för 2021 väntas i januari.
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Val av ordförande och vice ordförande
2019 utsågs nuvarande presidium för två år.
Enligt förbundsordningen ska en ordförande och en
vice ordförande utses för den tid som styrelsen
bestämmer. Enligt befintliga rutiner bildas
presidium genom val av en politiker från region eller
kommun samt en statlig tjänsteman som representant
för Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och
kontinuitet i ordförandeskapet är väsentligt då rollen
omfattar ledning av förbundets personal.
Styrelsen uttrycker starkt stöd och fortsatt förtroende
för nuvarande presidium.

Att val av presidium skjuts
fram till nästkommande möte
och att nuvarande presidium
kvarstår fram till dess så att
kommunerna först får besluta
gällande sin beslutandepost.
Förbundschef får i uppdrag att
stödja kommunernas möte
genom att sammankalla och
förmedla tidigare
överenskommelser.

Riskanalys, fortsättning
Punkter från föregående möte analyseras vidare till
grund för plan för internkontroll.
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Föregående beslut kvarstår
utan ändringar.

Presidium bereder punkten
vidare och till dagordning vid
nästkommande möte.

Styrelsens årsmötesplan 2020
Presidiets förslag:
Styrelsemöte 2 februari kl 13-16,
Ägarsamråd 25 mars förmiddag,
Styrelsemöte 25 mars eftermiddag
Styrelsemöte 1 juni kl 9-12
Styrelsemöte 14 september 14-17
Styrelsemöte 24 november 13-16
Styrelsemöte med frukost 10 december kl 8-10

Årsmötesplan fastställs enligt
förslag:
2 februari kl 13-16
25 mars, ägarsamråd fm
styrelsemöte em
1 juni kl 9-12
14 september 14-17
24 november 13-16
10 december kl 8-10
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Aktuellt från förbundschef
Överläggningar sker nu på flera nivåer, bland annat
med Nationella Rådet kring koncept Män i hälsa.
Utbildningen ska kunna nyttjas av aktuell målgrupp
och konceptet som utvecklats bör sedan (om det
lyckats) kunna spridas.
Som vanligt tycks parternas uppdrag ibland något
motsägelsefulla, och då underlättar det att
gemensamt kunna agera inom Finsamlagstiftning.
Kommunerna ger sitt stöd i eventuellt utökat ansvar
för spridning och tillse att rätt målgrupp rekryteras.
Egentligen är frågan om målgruppens inskrivning
densamma oavsett aktivitet: Samordning behövs.
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Styrelsen noterar vikten av
fortsatt god samverkan.
Viktigt att koppla samman
myndigheternas olika
grundläggande ansvarsdelar
och förbundsaktiviteterna.

Övrig fråga,
Återkoppling från lärseminarium Puls 10/12
De styrelseledamöter som deltog i lär-seminariet
återger med stolthet de fina vitsord som den externa
utvärderaren ger projektet. Utvärdering visar att det
är rätt målgrupp som nås och att insatserna verkligen
gör positiv skillnad. Medskicket blir att det kvarstår
behov av att lyfta implementeringsfrågan, arbeta
vidare på att bygga tilltro till individernas förmåga
och nå bra samverkan mellan kommunerna som
utförare av olika aktiviteter och parternas uppdrag.
Mötet avslutas

Styrelsen noterar vikten av att
metodutvecklingen tillvaratas
och att implementering lyfts.
Projekterfarenheterna kanske
leder till översyn av andra
pre-rehab-aktiviteter?

Mötet avslutas.

