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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag den 25/1, kl 13.00-15.15   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande 
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen (§1-5 som beslutande) 

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen (§6-11 som beslutande) 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 

Anette Ryberg, Försäkringskassan  

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 

§§ 1-11 

 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

 

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

Justerare  Gunilla Blomgren 
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§§ Ärenden             Beslut 
 

1 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  

Dagordningen godkänns. 

2 Val av justerare 

 

Gunilla Blomgren justerar 

3 Föregående protokoll, den 10/12 2021 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

4 Kommungemensamt möte 

Kommunerna har beslutat om årsvis rullande byte av 

ordinarie ledamotsposten och har samlats till möte 

digitalt den 21/1 då representation avhandlats.  

 

Noterar attTranemo kommuns 

representant har utsetts till 

ordinarie och ersättarrutiner 

kvarstår som tidigare. 

  

5 Internkontrollplan, bilaga uppföljning och plan 

Uppföljning för 2021 diskuteras och uppdateras. 

Ny plan för internkontroll diskuteras och beslutas. 

 

Styrelsen fastställer för 2021 

uppföljning av internkontroll. 

och 

Styrelsen fastställer för 2022 

årets plan för internkontroll. 

 

6 Årsredovisning 2021, bilaga  

Sakkunniga biträden har hämtat räkenskaper och 

träffat presidium. De har granskat på distans och 

utfört stickprov samt förhört sig om verksamheten.  

Efter beslutad årsredovisning ska förbunds-

medlemmarna var för sig pröva frågan om  

styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.   

Årsredovisning fastställs, 

undertecknas och sänds till 

revisorer.  

När revisorernas berättelse(r) 

inkommit sänds underlagen 

till samtliga medlemmar för 

fråga om ansvarsfrihet. 

 

7 Projektuppföljning 

Genomgång av nuläge i verksamhet och ekonomi  

 

A/ PULS: Implementeringsarbetet i fokus. Två 

månader kvar att redovisa och stor återhämtning i 

medfinansiering. Digitalisering behövs för att 

förbättra uppföljning av progressionsmätning.  

B/ Moves:  

Gruppen som varit i Kalix har haft spridningsevent i 

samband med nationellt besök. Nationell ambition 

om förstudie genom MUCF. Medfinansiering 

negativt påverkad av tidigare myndighetsbeslut på 

nationell nivå.  

C/ PR- Hälsa i hållbart arbetsliv:  

Genomförande avslutas nu. Kommuner påverkas 

mycket av Covid och det påverkar deltagandet. 

D/ Män i hälsa:  

Många byråkratiska frågor som påverkar inskrivning 

av deltagare. Liten klass på väg att initieras. 

E/ PRIA Analysfas pågår. Mycket som påbörjats i 

PR kommer att få strategisk fortsättning i PRIA  

 

A/, Spridningskonferens 28/1- 

styrelsen uppmuntras att delta 

  

B/ Styrelsen tackar för 

förfrågan men avslår 

förfrågan om partnerskap i 

nationell förstudie som nu 

förbereds. Lokala kommunala 

implementeringsvägar 

eftersträvas. 

 

C/ Fortsatt försiktighet då 

Fondsamordning har 

ifrågasatts under projekttiden. 

 

D/ Informationen noteras 

 

E/ Samordna resurser och 

verka för smidig övergång 

mellan PR och PRIA.  

Teckna samverkansavtal. 

 

http://www.sjusam.se/
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8 Inför medlemsdialog 

Styrelsen diskuterar och ger eventuella medskick 

inför inbjudan till medlemmarnas ägardialog. 

Diskuteras förutsättningar att fler medverkar och en 

eventuell återblick över de tio år som passerat. 

Analys av hur problembilden förändrats över tio år, 

och hur samordningsförbundet kan   

 

 

Styrelsen noterar att bred 

representation eftersträvas. 

9 Aktuellt från förbundschef  

Noterar att Nationella konferensen blir digital 5-6/4 

Kompetensutveckling i Upphovsrätt/PRV i februari. 

Granskning av styrdokument pågår.  

DSO har skickat nytt granskningsformulär för 

dataskydd 

 

     
Styrelsen noterar 

informationen 

10 Aktuellt från parterna 

Medlemmarna har generellt problem med Covid-pandemin och av kommunerna ger 

Svenljunga en extra negativ bild. 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev pekar på vikten av lokal närvaro. Det betyder 

inte att kommunkontor återkommer men besök kan ske i flera kommuner. 

Försäkringskassan har hårt tryck på administration av ersättningar osv. Översyn sker 

och planerad omorganisation påverkar myndigheten 

Flera medlemmar ser att det kommer att komma ytterligare utmaningar även efter att 

Pandemin klingat av. 

 

 

11 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 

 
 


