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Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

dag Torsdag 25 mars 2021, klockan 10.00 – 11.30  

Plats Digitalt via Teams, (tre ordinarie ledamöter i kanslilokalerna) 

  

Beslutande medlemsrepresentanter  
Försäkringskassan, Lina Edfeldt 

Arbetsförmedlingen, Silvija Mehrstam 

Västra Götalandsregionen, Elisabeth Rahnmberg 

Borås stad, Lars-Åke Johansson (S)  

Herrljunga kommun, Eva Larsson (C), (framför kommunens behov och lämnar sedan mötet) 

Marks kommun, Jessica Rodén (S)  

Svenljunga kommun, Stefan Carlsson (S) 

Ulricehamns kommun, Roland Karlsson (C) 

Vårgårda kommun Bengt Hilmersson (C) 

 

Övriga medverkande, styrelseledamöter  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Anette Ryberg, Försäkringskassan  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Övriga  
Lennart Gustavsson, Arbetslivsförvaltningen Borås stad  

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, biträdande förbundschef  

 

Omfattning 
   

§§ 1-8 
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Sekreterare Anna Fagefors 
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Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

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

Justerare Jessica Rodén 
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§§ Ärenden  
  

1 

 

Mötet öppnas 

Styrelsens ordförande öppnar mötet och närvarande representanter presenterar sig. 

 

2 

 

Val av justerare 

Jessica Rodén utses att justera protokollet. 

 

3 

 

Rapport om förbundets nuläge och det gångna året  

Förbundets årsredovisning har skickats ut inför mötet. Förbundschef presenterar 

med stöd av ett bildspel övergripande och kortfattat utvecklingen sedan föregående 

ägarsamråd samt vilka målgrupper och insatser förbundet arbetar med.  

 

4 

 

& 

 

5 

 

Medlemmars behov/utmaningar, strukturellt och individinriktat  

Herrljunga inleder med behov kring unga vuxna som är arbetslösa samt lågutbildade 

med bristande kunskap i svenska språket. Denna problembild blev tydlig vid 

kommunens utmaning att finna personal till vård-och omsorg. Få klarar validering. 

Fler kommuner bekräftar samma målgruppsbehov och trycker särskilt på 

språkproblematik. Ulricehamn uppmärksammar att kompetensförsörjningen 

verkligen är en överhängande behovsfråga. Borås betonar att ungdomsarbetslöshet 

ökar och att psykisk ohälsa är vanligt. Åtgärder behöver ske i samverkan möjligen 

med EU-medel. Efterfrågar även utvärdering av insatser - vilken effekt har de olika? 

VG-Regionen lyfter behov kring att mobilisera kring konsekvenserna av Corona och 

bekräftar tillsammans med övriga parter behov av samverkan kring psykisk ohälsa. 

Arbetsförmedlingen upphandlar generellt aktiviteter, men ser behov av 

förrehabiliterande insatser vilket även Försäkringskassan efterfrågar. 

Försäkringskassan uppmärksammar att de statliga myndigheterna har 

våldsprevention i regleringsbrev och önskar att det tydligt återspeglas i förbundets 

insatser. Uppmärksammas vikten av att inte bygga parallellorganisationer för 

relationsvåld, hedersproblematik mm då det även finns andra samverkanskanaler 

genom Utväg och Kommunalförbundet. Alla parter är dock inte representerade där. 

Att våga fråga och att kunna hänvisa vidare vid behov är grundläggande. 

Generellt är parterna nöjda med såväl samverkan som aktiviteter genom förbundet 

och ett stort tack framförs till de personalled som utför alla insatser och så kreativt 

anpassar verksamheten trots rådande pandemi. 

I samtalet noteras även att förbundets roll är att verka för det som inte parterna kan 

göra var för sig och att det framkommit ett antal väsentliga punkter för styrelsen att 

diskutera vidare kring.   

 

6 

 

Övriga frågor  
Lyfts behovet att fortsätta det generösa samarbetet och att dela med sig kunskaper för att 

gynna de många som farit illa under pandemin. 

 

7 

 

Beslut om medfinansiering och nivå för äskande om statliga medel 

Förbundschef ger kort historik av nivåer samt rutiner för äskande. Medlemmarna 

beslutar att äskande av statlig anslagsdel ska vara 10 miljoner för drift år 2022. 

Kommunerna i Sjuhärad och VG-regionen beslutar att tillsammans finansiera med 

10 miljoner, även om staten i nuläget inte kan bekräfta motsvarande belopp. 

8 Mötet avslutas  
 


