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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag den 2/2, kl 13.00-16.00   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun (lämnar under §8) 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun (lämnar under §9) 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun (lämnar under § 10) 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

Omfattning 
   

§§ 1-12 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

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

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 

 
 

1 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

Upprop sker så att även digitalt medverkande 

representanter får testa ljud.  

 

Dagordningen godkänns 

med uppflyttad punkt: Män i 

hälsa avhandlas direkt efter 

punkten om årsredovisning. 

 

2 Val av justerare 

 

Sofia Sandänger justerar 

3 Föregående protokoll, den 11/12 2020 

Fröregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Flera punkter återkommer vid dagens möte.  

Noteras att övrig fråga kan kräva åtgärd. 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

Presidiet tar med frågan från 

§60 för återkoppling till 

styrelsen 

 

4 Ekonomi, medelstilldelning 

Försäkringskassan fattade beslut om 

medelstilldelning den 13/1 2021.  

 

Styrelsen noterar att beslutet 

är 9032tkr, i enlighet med 

förhandsbesked. 

5 Årsredovisning 2020, bilaga  

Förslag till årsredovisning bifogas.  

Sakkunniga biträden har i hämtat räkenskaper och 

granskat på distans. Redogörelse har inkommit och 

inga väsentliga avvikelser noteras.  

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva 

frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.   

Årsredovisning fastställs, 

undertecknas och sänds till 

revisorer. När revisorernas 

berättelse(r) inkommit sänds 

underlagen till samtliga 

medlemmar för fråga om 

ansvarsfrihet. 

 

6 Män i Hälsa genom PR Hälsa i Hållbart arbetsliv 

Information om metod och marknadsföring inledd. 

Delar av film-material visas. Styrelsen diskuterar 

möjligheter och förutsättningar att nå deltagande. 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen och 

medverkar till spridning 

7 Riskanalys,  

fortsättning inför beslut av internkontrollplan 

Punkter från föregående möte, bifogat,    

Analyseras och viktas sannolikhet och konsekvens 

. 

 

Arbetet fortsätter. 

8 Övriga styrdokument, 

översyn och eventuella beslut, bilagor 

Förbundschef rapporterar om årlig översyn enligt 

internkontrollplan. Samråd med presidiet om smärre 

redigeringar (uppdatering av lagtext etc)  

Styrelsen diskuterar  

A: Dokumenthanteringsplan, B: styrdokument för 

Arbetsmiljö, C: Attest-och delegationsordning  

 

 

Dokumenthanteringsplan 

uppdateras, 

Styrdokument för Arbetsmiljö 

upprättas, samt att 

Attest-och delegationsordning 

uppdateras. 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-styrelse-20201211.pdf
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9 Val av ordförande och vice ordförande 

2019 utsågs nuvarande presidium för två år. 

Enligt befintliga rutiner bildas presidium genom val 

av en politiker från region eller kommun samt en 

statlig tjänsteman som representant för 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

Kontinuitet är väsentligt då rollen omfattar ledning 

av förbundets kanslipersonal.  

 

Mötet lämnar stöd för sittande presidium och 

föreslår skiftade roller dem emellan 

 

 

Kerstin är utsedd vid 

kommunernas egna möte till 

att vara ny ordinarie ledamot 

för kommunerna.  

 

Sofia Sandänger väljs som 

ordförande för två år och 

Cecilia Andersson väljs som 

vice ordförande för de 

kommande två åren.   

 

10 Aktuellt från parterna 

 

Kommunerna inleder med att Bollebygd aktualiserar att pandemin är pressande, 

vilket även Svenljunga kommun mfl noterar.  

Män i hälsa blir en positiv fläkt för den mest pressade yrkeskåren och kan leda till 

vinna-vinna situation baserat på att arbetslösheten ökat. 

Aktivitetsutveckling för AME i både Bollebygd, Mark och Svenljunga med 

Tranemo.  

 

Arbetsförmedlingen arbetar ärendestyrt och för att det ska bli ökad likabehandling 

oavsett var människor bor. Generellt har de ett volymmått på att låta klienter få stöd 

genom externa leverantörer.  

 

Försäkringskassan har hårt tryck på att utbetala ersättningar och ganska stora 

regelförändringar i sjukförsäkring tex.  

 

VG-regionen delger bilder kring smittspridning och vaccinationsplanering. 

Fördelning sker från EU-nivå till länder och regioner och sedan prioritet till olika 

grupper. Vaccintillgången avgör hur fort genomförande kan ske. 
     
  

11 Aktuellt från förbundschef  

 

Upphandling pågår för den utredning kring språksvaga som är ny enligt 

verksamhetsplan. 

Förbundschef jobbar vidare med struktur, arkivering och dokumentation samt 

kvalitetssäkring av SUS 

Filmer kvar att verkställa sedan föregående års uppdrag.(delvis upphandlat)   

Projektdrift går mot sitt slut - kostnadsfråga i planering och frågor om  

Implementering är viktigt för styrelsen att fundera över framåt.  

Ny granskning på gång tillsammans med DSO  

 

Medskick om att samverkan trots alla svårigheter vanligen fungerar väldigt väl 

mellan parterna. 

 

12 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas 

 

 


