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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 25/3, kl 13.30-15.55   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

 

Ersättare 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Övriga 
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (endast §16) 

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen (endast §16) 

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 13-24 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

 

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

Justerare Daniel Boskovic 
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§§ Ärenden              Beslut 
 

13 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  

Dagordningen godkänns. 

14 Val av justerare  Daniel Boskovic justerar 

  
15 Föregående protokoll, den 2/2 2021 

Föregående protokoll finns på www.sjusam.se 

Återkoppling: beträffande årsredovisning har 

revisionsberättelser inkommit och förmedlats till 

medlemmar med fråga om ansvarsfrihet.  

 

Protokollet godkänns och läggs 

till handlingarna.  

16 Redogörelse styrgrupp Puls 

Ordförande och ledamot för Styrgruppen för Puls 

berättar hur styrgruppen har övervägt flera varianter 

av implementering med olika kostnader och 

geografisk spridning. Metoder som föreslås har 

relevans enligt utvärderare. Målgruppen föreslås 

begränsas och kopplas mot Aktiv Kraft samt att 

ytterligare delar kan kopplas på. Ekonomiskt rimligt, 

dock riskeras viss undanträngning av andra 

målgrupper. 

  

 

Styrelsen tackar Hans och Jonas 

för en föredömlig föredragning. 

17 Diskussioner kring implementering 

Det finns ett stort intresse av metoden och de delar 

som föreslås. Underlaget var tydligt och ekonomiska 

ramar kommer att vara det som kan begränsa 

utförande. Målgruppsbehoven finns. Fullföljandet av 

projektet gynnas av ett tidigt ställningstagande kring 

implementering.  

  

 

Uppdrag till kansliet att inför 

nästa möte ställa kostnaderna i 

relation till förbundets 

helhetsbudget. 

18/ Internkontroll av utbetalningar 

Tre stickprov rapporteras i enlighet med tidigare 

antagen kontrollplan. Kort rapport om hur utformning 

av ny plan för internkontroll fortskrider baserat på 

styrelsens riskanalys. 

   

 

Styrelsen godkänner en första 

kontoll av utbetalningar och 

noterar informationen om hur 

arbetet med ny kontrollplan 

fortskrider.   
19 Granskningsrapport DSO 

Dataskyddsombud har med stöd i frågeformulär 

analyserat förbundets hantering enligt GDPR  

DSO ska informeras kring hur sociala media hanteras 

framgent, sedan är alla punkter gröna.   

  

  

Styrelsen godkänner rapporten. 

20 Ekonomi, Avstämning 

Ordinarie verksamhet löper på men utförarna har 

ännu inte fakturerat för tertial ett. Medfinansiering till 

projekt är fortsatt en svårighet som bevakas och följs 

upp noga. 

  

 

Styrelsen tackar för 

informationen. 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-styrelse-20210202.pdf
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21 Leader- och ESF-projekten Män i hälsa     

Initiativet startades 2019 och blev inom ett år en del 

av PR- Hälsa i hållbart arbetsliv. I samband med 

ansökan om medel för det kompletterande ESF-

projektet kunde 

avsiktsförklaring inte tecknas med 

Arbetsförmedlingen men lokalt är alla parter eniga 

om att metoden bör testas och utvecklas. Eftersom det 

råder en delad bild lokalt och nationellt över vilka 

projektengagemang som är lämpliga eller möjliga för 

förbundet kan en gemensam bild behöva skapas.   

 

Styrelsen fastställer en skrivelse 

som tydligare redogör för den 

samhälleliga nyttan och 

projektens positiva potential till 

strukturpåverkan.  

 

Styrelsen ger förbundschef i 

uppdrag att föra dialog med 

Arbetsförmedlingen och 

löpande rapportera kring frågan 

tillbaka till styrelsen. 

  
22 Ägarsamråd 

Ägarna var engagerade i dialogen och flitiga med att 

ge synpunkter kring behov som angränsar förbundet. 

Mycket av det som önskas är att fortsätta befintligt  

och om möjligt utöka samt integrera arbete med 

våldsprevention i högre grad. Språksvaga är redan 

initierat och unga samt personer med psykisk ohälsa 

behöver bevakas. Avgränsningar och hur insatser 

lämpligen sker är inte helt tydlig. Hos målgrupper 

som lyfts är psykisk ohälsa vanligt.  

Utlysning av socialfondsmedel öppnar 29 mars och 

ytterligare fonder finns om det skulle vara aktuellt. En 

eventuell projektansökan behöver föregås av 

förståelse för vilka behov som finns och om de 

behoven finns inom förbundets uppdrag.  

  

 

Kansliet bevakar kommande 

utlysningar samt inleder dialog 

med presidiet. 

23 Aktuellt från förbundschef  

Nationella rådet ber om Epost, tel och befattning för 

alla styrelseledamöter, vilket kommer att skickas dit.  

Inget nytt om metodfilmer ännu.  

Förtydliganden pågår kring utredning språksvaga.  

Medarbetarsamtal är genomförda enligt styrdokument 

för god arbetsmiljö.  

Beredningsmöte kommer att genomföras i april. 

Gruppens egna fråga kring hur effekter kan mätas och 

revisorernas frågor kring mål är i fokus för mötet. 

   

 

Styrelsen noterar informationen 

24 Övriga frågor, mötet avslutas 

Inga övriga frågor. Mötesdeltagarna tackar varandra 

och önskar varandra en Glad Påsk! 

  

 

Mötet avslutas.  

 

 


