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Beslut
Dagordningen godkänns.
Cecilia Andersson justerar
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Föregående protokoll, den 24/11 2021
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se

Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.

Ekonomi, prioritering
Prognos visar att medel finns tillgängligt i delar av
budget. Inventering av kompetensutvecklingsbehov
visar att flertalet utbildningar är efterfrågade.

Styrelsen prioriterar
utbildningar, inom ram för
tillgängliga medel.

Återkoppling ESF-ansökan PRIA
Strukturfondspartnerskapet har fattat beslut om
ansökan av medel för PRIA. Det medger förlängd
utveckling efter PR- hälsa i hållbart arbetsliv.

Styrelsen glädjs åt ett positivt
muntligt besked om att
projektet prioriterats.
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Nationellt kunskapsstöd
Förbundschef har informationsgranskat det nya
Styrelsen planerar översyn av
materialet inför publicering på Finsam.se.
Sjuhärads metoder/val relativt
Sammanställning av frågor och lämnade synpunkter. nationella rekommendationer.

69

Nationell konferens
Förhoppningen är bred uppslutning från Sjuhärads
styrelse till den planerade nationella konferensen
som vid flera tidigare tillfällen varit mycket lärorik.
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Aktuellt från förbundschef
Ökande smittläge påverkar projekt och verksamheter
trots vana av omställning till digitala former.
Movesgruppen är i Kalix och samtal pågår om hur
metoden kan tillvaratas efter SKRprojektet upphör.
Uppdraget om språkprogression har kopplats till
Kommunalförbundets ambitioner om en AMIFansökan (Asyl, Migration, Integrations -Fonden) för
Sjuhäradskommuner. Deltagarna som gjort den lilla
receptboken styrelsen fått som julhälsning visar stor
stolthet att deras bok delats ut.

Styrelsens ledamöter
uppmanas att anmäla sig
skyndsamt när möjlighet till
anmälan öppnas.

Planerad studieresa till Norge
ska ej genomföras i januari.
Digitala former uppmuntras.
Viljeinriktning att kunna
genomföra kunskapsutbyte
mellan länderna genom en
resa vid ett senare tillfälle.
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Informationspunkt för parterna
Ledamöter från VG Region informerar om senaste vaccinationsläget. Covid ökar för
mycket och personalläget är ansträngt för vården.
Inget aktuellt från övriga parter
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Övriga frågor, mötet avslutas
Ordförande tackar och mötesdeltagarna tillönskar
varandra God Jul och Gott Nytt år

Mötet avslutas.

