
Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll medlemssamråd  2022-03-24 

Org.nr 222000-2105  Sidan 1 av 3 

  

  

Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

Dag Torsdag 24 mars 2022, klockan 10.30 – 12.00  

Plats Digitalt via Teams 

 

Beslutande medlemsrepresentanter 
Arbetsförmedlingen, Johnny Öhman 

Västra Götalandsregionen, Krister Andersson (S) 

Bollebygds kommun Patrik Karlsson (KD),  

Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)  

Herrljunga kommun, Eva Larsson (C) 

Marks kommun, Leif Sternfeld (C),    

Svenljunga kommun, Johan Björkman (M) 

Tranemo kommun, Lennart Haglund (C) 

Tranemo kommun, Anders Brolin (S) 

Ulricehamns kommun, Liselotte Andersson (C) 

Vårgårda kommun Bengt Hilmersson (C) 

 

Övriga medverkande, styrelseledamöter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga 
Elisabeth Rahmberg, Strateg Västra Götalandsregionen,  

Anna Fagefors, Förbundschef Sjuhärads samordningsförbund 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef Sjuhärads samordningsförbund 

 

Omfattning 

§§ 1-8 
 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson 

 

 

 

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

Justerare Lars-Åke Johansson 

 



Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll medlemssamråd  2022-03-24 

Org.nr 222000-2105  Sidan 2 av 3 

  

 

§§   Ärenden och beslut  
  

1 

 

Mötet öppnas 

Styrelsens vice ordförande Cecilia Andersson öppnar mötet.  

Alla närvarande presenterar sig. 

 

 

2 

 

Val av justerare 

Lars-Åke Johansson utses att justera protokollet. 

  

 

3 

 

Rapport om förbundets nuläge och det gångna året  

Årsredovisning skickades inför mötet. Förbundschef presenterar övergripande och 

kortfattat året som gått samt vilka målgrupper och insatser förbundet arbetar med.  

Frågor och samtal om eget kapital, implementering och om arbetet för de målgrupper 

som är prioriterade i regleringsbrev för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Medlemmarna tackar för redovisningen. 

   

 

4 

 

Medlemmars behov/utmaningar  
Medlemmarna lyfter var för sig sina respektive behov av insatser och samverkan, samt 

informerar varandra i diverse aktuella frågor:  

 

Borås Stad satsar nu 10 miljoner för de grupper som stått utanför arbetsmarknaden 

under lång tid och efterfrågar ett forum för samverkan kring individerna. Hur tar vi ett 

helhetsgrepp?  

Svenljunga Tranemo ser lång väntan till Socialpsykiatri och önskar verka mer med 

Arbetsförmågebedömning för språksvaga utan tolk. ”Komjobb” nystartat som stöd till 

hemtjänsten. (Anställning som kompetensutveckling för att kunna bli anställd, eller 

vara kvar vid behov.) 

Arbetsförmedlingen har gjort analys kring långtidsarbetslösa och förvånas över att det 

inte bara är de som tillsynes står långt utanför arbete utan även personer med 

utbildning, bra språkförutsättningar osv. Vore intressant arbeta mer tillsammans kring 

den analysen. 

Bollebygd bekräftar bilden av att det är svårare för de mindre kommunerna att verka 

offensivt mot långtidsarbetslöshet och att kommunerna behöver samverkan. 

Herrljunga efterfrågar den digitala kompetensen och vikten av konkret arbete för att 

alla ska kunna delta i olika digitala forum.  

På samma vis som kommunanställda kan byta arbetsgivare med stöd av 

Medarbetarcentrum går det kanske att slå ett slag för motsvarande utbyte mellan 

kommunerna i fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering? 

 

Uppföljning köpt av SCB visar ett lågt återfall på ca 10% i försörjningsstöd när 

individer fått tillräckligt stöd och att det verkligen är lönsamt att samverka kring stöd. 

Är det en möjlighet att genomföra någon form av handslag mellan vård och 

kommuner, riktat till skolornas för att stärka ungas psykiska hälsa? 

 

Förbundets arbete med progressionsmätningen uppmärksammas som positivt. 
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Efter samtal, frågor och idéer summeras diskussionen övergripande. 

 

Strategiskt efterfrågas kunskap om varandras uppdrag och kunskap om vad varje 

medlem bär med in i samarbetet genom förbundet. 

 

Individinriktat är det viktigt att se över målgrupperna och främst de som står extra 

långt ifrån, samt de med psykisk ohälsa som behöver tidiga insatser (varav många 

unga vuxna) och personer med funktionsnedsättningar. 

 

Viktigt att lyfta fram den potential och arbetsförmåga som finns hos gruppen av 

personer med funktionsnedsättningar. Det finns också de grupper som inte har faktiska 

nedsättningar men ändå på olika sätt sätter sig själva i ett sämre läge genom avsaknad 

av referenser osv. 

 

Informationen noteras som medskick till styrelsens fortsatta arbete. 

 

 

5 

 

Översyn av Förbundsordning 

Kort information om hur jurister på nationell nivå hänvisar till behov av förändringar i 

förbundsordning för att den ska överensstämma med rådande lagstiftning.  

Samtal om nuvarande representation, möjligheter till utökad representation och parternas 

syn på hur samarbetet fungerar. Konstateras att en stor styrelse medför högre omkostnader 

och att ingen av medlemmarna begär mer inflytande än en ledamot och en ersättare, vilket 

som minst krävs enligt gällande lagstiftning. 

 

Medlemmarna noterar att ett förslag om ändrad förbundsordning kommer att ställas till 

respektive medlem för beslut med kort varsel. 

 

 

6 

 

Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

 

 

7 

 

Beslut om medfinansiering och nivå för äskande om statliga medel 

Medlemmarna beslutar att äskande av statlig anslagsdel ska vara 10 miljoner för drift 

år 2022. Kommunerna i Sjuhärad och VG-regionen beslutar att tillsammans finansiera 

med 10 miljoner, även om staten i nuläget inte kan bekräfta motsvarande belopp. 

 

 

8 

 

Mötet avslutas 

 
 


