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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Onsdag den 24/11, kl 13.00-15.00
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
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Övriga
Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning
§§ 51-62

-----------------------------------------------------Sekreterare Anna Fagefors

-----------------------------------------------------Ordförande Sofia Sandänger

-----------------------------------------------------Justerare Jonas Ryhr
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Beslut

Mötet öppnas, godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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Val av justerare

Jonas Ryhr justerar
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Föregående protokoll, den 14/9 2021
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se

Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.
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Ekonomi, avstämning och eventuell prioritering Uppdrag om att ta fram
Det finns fortsatt behov av kompetensutveckling i de underlag inför kommande
metoder som nyttjas i olika verksamheter.
styrelsemöte för att
möjliggöra prioritering av
kompetensutveckling.
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Internkontroll
Kontroll och rapport från vice ordförande om
slumpvis stickprov vid tre tillfällen per år.
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Beslut verksamhetsplan 2022-2024, bilaga
Statens anslagsdel är fastställd till 9032tkr, dvs
enligt föreslagen finansieringsplan.

Styrelsen godkänner årets
tredje kontroll av
utbetalningar.

Styrelsen fastställer
verksamhetsplan med en
notering om att det över tid
kommer vara väsentligt att
upprätthålla uppnådd
kompetens i valda metoder.

Moves
Notera att befintligt avtal på nationell nivå kräver
följsamhet av förbundet och att tidigt avslut ej kan
genomföras enligt föregående mötesbeslut. I
samband med utredning kring avslut väcks istället
frågor om möjlighet att överlåta metod till nyttjande
för andra målgrupper och för att eventuellt drivas
andra intressenter än förbundet.

Styrelsen välkomnar att
metoden tillgängliggörs
för Sjuhäradskommunerna
om det finns intresse av drift i
annan organisations regi,
i enlighet med samtal i
beredningsmöten.

Nationell konferens 5-6 april 2022
Tidigare år har styrelsen hämtat mycket inspiration
från nationella sammankomster. För att underlätta
gruppbokning av hotell i Halmstad uppmanas
förhandsanmälan att ske till förbundschef snarast.

Styrelsen uppmuntras att delta
och på förhand anmäla
intresse (så att gruppbokning
kan ske utan dröjsmål)
Förbundschef mailar styrelsen
inbjudan och eventuella
rekommendationer i val av
hotell etc.
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Mötesplan 2022, förslag
25/1 kl13-16 styrelsemöte
24/3 kl10.30-12, medlemsråd (fika före, lunch efter)
kl13-16 styrelsemöte
1/6 kl 9-16 verksamhetsutveckling, styrelsemöte
22/9 kl13-16 Styrelsemöte
16/11 kl 13-16 Styrelsemöte
16/12 kl 9-11 Styrelsemöte, med frukost
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Aktuellt från förbundschef
Studieresa planeras i projekt PR-Hälsa i hållbart
arbetsliv.
ESF-ansökan Pria är inskickad och har fått
kompletteringsfrågor. Är nu godkänt av ESF och
möjligt för strukturfondspartnerskapet att prioritera.
Uppdraget om språkprogression går vidare in i aktivt
projektskrivande i samverkan med
kommunalförbundet Boråsregionen inom AMIF.
Ägarparter tillfrågade om att ge synpunkter till
Sjuhärads-förbundets organisation
Filmer har ännu ej kunnat slutföras.
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Informationspunkt för parterna
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Mötestider för 2022 bokas
och tid för medlemsråd
förmedlas till förbundets
medlemmar, på ägarnivå

Styrelsen tar del av
informationen och samtalar
om att metodutveckling kan
komma att ske i annat format
än just filmer framöver.

VGregionen
Covid ger i viss mån mot fortsatt vårdskuld och påverkar behandling. 9 av 10 är
ovaccinerade och ingen av patienterna på intensiv-vård idag är vaccinerad. Tredje
dos initieras. Kommundialoger pågår och upplevs positiva.
Svenljunga har nu invigt hela sin nya arbetsmarknadsenhet.
Vårgårda berättar om lärvuxsamverkan tillsammans med Herrljunga (tidigare
särvux). Kommunen fattade beslut om budget tidigare än övriga kommuner.
Budgetprocesser pågår för närvarande i flera kommuner och Tranemo har beslutat.
Kundval rusta och matcha. Arbetsförmedlingen anvisar och kunderna får sedan stöd
utanför. Processen inleds genom ett artificiellt stöd.
Försäkringskassan inväntar budgetbeslut och förutspår lagförändringar.
Herrljunga Vårgårda kommer organisatoriskt att åter tillhöra Sjuhärad istället för
Skaraborg.
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Övriga frågor, mötet avslutas

Mötet avslutas.

