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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag den 14/9, kl 14.00-17.00   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 
Anette Ryberg, Försäkringskassan  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Inga-Maj 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 

§§ 38-47 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

 

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

Justerare Cecilia Andersson     
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§§ Ärenden             Beslut 
 

 

38 

 

Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns  

 

39 Val av justerare 

 

Cecilia Andersson justerar 

40 Föregående protokoll, den 1/6 2021 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

41 

 

Ekonomi, Delårsrapport,  Bilaga 

För varje tertial ska uppföljningar med 

helårsprognos för verksamhet och ekonomin 

tillställas medlemmarna.  

 

  

Delårsrapport 2021 fastställs 

och sänds till medlemmar. 

42 Internkontroll 

Kontroll och rapport från vice ordförande om 

slumpvis stickprov vid tre tillfällen per år.  

 

Styrelsen godkänner årets 

andra kontroll av 

utbetalningar med ett 

medskick om översyn av 

dubbelattest kopplat till 

löpande abonnemang.  

  

43 Uppdrag om språkprogression, pågående 

kartläggningsrapport om orsaker är presenterad.  

5/10 kl 9-12 planeras digital workshop om lösningar. 

Styrelsen konstaterar att frågan är angelägen.  

 

Styrelsen noterar 

informationen och 

uppmuntras att delta vid 

framåtsyftande workshop. 

 

44 Uppföljning av individinriktade insatser 

Information om egenfinansierade verksamheter och 

projekt. Samtal om fördelning, digitalisering mm  

Aktiv kraft och Puls samverkar för implementering. 

Studiesteget startar höstgrupp. Ännu begränsad 

efterfrågan. Gröna vägen framåt fortsatt viss del 

digitalt. PR har många bokade utbildningar i höst, 

Moves har en ny grupp igång, Män i hälsa se intill. 

 

Noteras särskilt: 

 Män i hälsa startar uppdrags-

utbildning under hösten efter 

att utbildaren lovat 

tillmötesgå de krav som ställts 

från Arbetsförmedlingen 

nationellt för lokal 

inskrivning. 

 

45 Uppföljning inför verksamhetsplan 

Statens anslagsdel ännu inte beslutad och beredning 

inte färdigprocessad. Översiktlig presentation av 

olika scenarion/förslag. Planerat beslutsdatum: 24/11  

 

 

Styrelsen ber om synpunkter 

från beredningsansvariga och 

ger fortsatt medskick om att 

prioritera basverksamheter. 

46  Kompetensutveckling, Projektansökan ESF 

Pågående ESF-utlysning möjliggör ansökan om s.k. 

pärlbandsprojekt efter PR- hälsa i hållbart arbetsliv.  

Såväl organisatoriskt som individuellt finns ännu 

stora behov av kompetensutveckling hos förbundets 

egna medlemmar (främst kommunala arbetsgivare) 

och ett nytt projekt är efterfrågat. Se bilaga. 

 

 

Samordningsförbundet 

ansöker om ett ESF-projekt 

för kompetensutveckling 

inom utlysning 2021/00196,  

och utser förbundschef  

till behörig företrädare. 

  

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2021/06/protokoll-styrelse-20210601.pdf
https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2021/08/Bristande-sprakprogression-kartlaggning-av-rotorsaker-till-utebliven-etablering-pa-arbetsmarknaden.pdf
https://www.sjusam.se/kartlaggning-om-bristande-sprakprogression/


Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll styrelsemöte 2021-09-14 

Org.nr 222000-2105  Sidan 3 av 3 

  

47 Moves, fråga om förlängt avtal  

SKR har sökt och beviljats förlängning av ESF-

projekt Moves för att medge lokala grupper vår-22.  

Remittering och medfinansiering har dock över tid 

begränsats och  styrelsen diskuterar om det finns 

möjlighet att avsluta utan att vara med i den av SKR 

sökta förlängningen.    

Eventuellt tidigare avslut måste i så fall hanteras väl 

så att ingen kommer i kläm, varken deltagare 

personal eller andra parter.   

 

  

Det finns nationella 

ställningstaganden om att inte 

medverka i det av SKR ägda 

ESF-projektet Moves, vilket 

gör att förbundet ska försöka 

avsluta utan förlängd 

verksamhet.  

Uppdrag till förbundschef att 

se över om så kan ske.  

48 Aktuellt från förbundschef  

Förbundschef lägger för närvarande mest tid på 

personalfrågor och skrivning av nytt tilltänkt ESF-

projekt.  

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen 

 

49 Informationspunkt för parterna 

Marks kommun har byggt upp en arbetsmarknadsenhet som nu börjar bli stabil i 

formen. Kommunens ledamot tackar för stöd från Borås Stad initialt den processen. 

Övriga parter har inget nytt att lyfta idag. 

 

50 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Ordförande tackar för engagemanget i mötet och 

uppmuntrar till snabb genomläsning av slutversion 

till projektansökan. 

Mötet avslutas. 

 

 


