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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 1/6, kl 09.00-12.00   

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  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 25-37 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

 

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

Justerare Cecilia Andersson     
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§§ Ärenden             Förslag till beslut 
 

25 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  

Dagordningen godkänns. 

26 

 

Val av justerare 

 

Cecilia Andersson justerar 

  

27 

 

Föregående protokoll, den 25/3 2021 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

28 Ekonomi, Tertialrapport,  Bilaga 

För varje tertial ska uppföljningar med 

helårsprognos för verksamhet och ekonomin 

tillställas medlemmarna. Redaktionell revidering av 

utskickat förslag 

 

  

Tertialrapport ett 2021 

fastställs och sänds till 

medlemmar 

29 Prioriteringsfråga Post-Covid 

Baserat på beredning och statistik diskuteras 

medlemsorganisationernas behov av att mota ökande 

psykisk ohälsa. Bör förbundet satsa extra på 

eventuella förebyggande insatser av något slag?   

 

 

Kansliet får i uppdrag att 

ställa fråga till medlemmarna 

om eventuella behov av 

förebyggande insatser  

(öppet, ACT eller annat) 

 

30 Kostnadsplanering inför verksamhetsplan 

Sammanställning av förbundets beräknade ekonomi 

tillsammans med kostnader för styrning och drift av 

kansli samt befintlig och/eller planerad verksamhet. 

Styrelsen diskuterar olika alternativ och helhetsbild.  

 

 

Styrelsen noterar 

informationen. 

31 Implementering efter Projekt Puls 

Diskussion om förutsättningar till fortsatt drift 

baserat på föregående diskussion om helhetskostnad 

samt implementeringsfråga vid senaste styrelsemöte.  

Olika alternativ är möjliga och enbart för deltagar-

inriktade insatser efterfrågas förhandsbesked. 

(Alternativt behöver remittering upphöra och 

utfasning av de deltagare som är i aktivitet inledas 

för avslut vid årsskifte) 

 

 

Puls ska även efter ESF-

projektets upphörande 

erbjudas som insats till 

deltagare.  

  

  

32 Uppdrag om språkprogression 

Information om hur uppdraget konkretiserats efter 

inledande utredning av mål och syfte samt samtal 

med beredningsrepresentanter. Notera att uppdraget 

har ett bredare anslag än att enbart ligga till grund 

för insatser som förbundet kan råda över. Process 

pågår under året med löpande erfarenhetsutbyte.   

   

  

Styrelsen noterar 

informationen. 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2021/03/Protokoll-styrelse-20210325-.pdf
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33 Internkontrollplan 

Med stöd av styrelsens inventering och analys av 

risker för förbundsdrift har kontrollpunkter noterats. 

Diskuteras att visualisera risk-klassificering och ta 

med uppföljning av mål i kontroll.  

 

 

Styrelsen fastställer ny 

internkontroll-plan. 

 

34 

 

Nuläge i verksamheter och projekt  

Aktiv kraft Fortsatt anpassningar till följd av covid. 

Väntetid ett par veckor i Borås. 

Studiesteget enbart två deltagare inför hösten, fler 

väntas. 

Gröna vägen framåt stor efterfrågan av platser. 

Puls Stort erfarenhetsutbyte vid lärseminarie. Kö i 

Borås 

Moves hNuvarande grupp har fått lokal praktik och 

regional upplevelse med liten grupp.  

PR-hälsa i hållbart arbetsliv och Män i hälsa: 

Arbetsförmedling bereder frågan om tillfällig pilot 

och Nationella rådet har fått förfrågan om att i 

samråd vara kanal för eventuella regelförändringar. 

 

  

 

Styrelsen tar del av 

informationen  

35 Aktuellt från förbundschef  

Fiber och ny teknik installerat och välfungerande. 

React-EU påbörjades projektskrivning med Borås 

som dragkraft för kommunerna i samarbete genom 

Boråsregionen. Utlysning återkallad.   

VG-regionen sammanhållande för skrivning av 

AMIF-projekt om ca 50-60 miljoner. 

Medlemskap i Borås näringsliv även nästa år  

CSR - förnyat medlemskap inte aktuellt efter projekt 

Taket på fastigheten har läckt och ska enligt 

fastighetsägaren renoveras i sommar. 

Ännu mycket hemarbete för personal till följd av 

covid-risk. ESF ser över personuppgiftshantering 

och efterfrågar PUB-avtal, maa att förbundet 

använder digital deltagarportal.  

 

Styrelsen tar del av 

informationen 

 

36 Informationspunkt för parterna 

VG-regionen i budgetprocess och har avslutat 

kommundialoger. Fortsatt fråga om hur att arbeta till 

följd av Covid. Även kommunerna bekräftar att det 

varit tungt för vårdpersonal och läge för 

återhämtning   

 

     
 

37 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 

 
 


