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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 22 september, kl 13.00-16.00   

Plats Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås  

 

  

Beslutande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

 

Ersättare 
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef (§38-47 samt 49-50) 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef (§38-47 samt 49-50) 

 

 

Omfattning 

§§ 38-50 

 
 

 

 

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

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 2022 

Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 
 

Diskuteras med anledning av att förbundsordning är 

oförändrad; Kommuner beräknas fortsatt 

representera med en person.   

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

Ambition: överlämnandemöte 

med kommande ledamöter 

genomförs den 16/12.  

 

 

41 Internkontroll 

Vice ordförande rapporterar om stickprov i samband 

med årets andra internkontroll. 

 

 

Årets andra internkontroll 

godkänns. Fakturorna bedöms 

ha relevans till drift enligt 

verksamhetsplan och vara 

korrekt attesterade. 

 

42 Ekonomiavstämning och Delårsrapport, Bilaga 

Uppföljning av nuläge och projektredovisningar.  

Diskuteras behov av och förordas att om möjligt ta 

höjd för utökade kompetensutvecklingsinsatser.  
 

 

Styrelsen fastställer 

delårsrapporten. 

Delårsrapporten skickas till 

medlemmar. 

 

43 Verksamhetsuppföljning 

Korta rapporter kring pågående verksamheter: 

A, Aktiv kraft; med Puls  

Lite lägre remitteringstryck, men inte tomt och inga 

köer. Puls efterfrågas även för personer över 30. 

B, Studiesteget har full grupp startat, deltagarflöden 

med flera kommuner mellan olika verksamheter. 

C, Gröna Vägen framåt balanserad efterfrågan och 

sammanslagningen av två insatser är väletablerad. 

Metodutveckling har skett för all insatspersonal, BIP 

mm processas löpande med personal och chefer.  

D, ESF-projektet PRIA god efterfrågan av insatser 

och dialog med alla kommunerna om ACT, 

Chefoskopet och värdskap. Höjt nivån och utbildar 

utbildare som i sin tur utbildar deltagare.  

E, Leader-projektet Män i hälsa löper på med  

utbildning i komprimerad takt. Mansklassen stärkt 

av erfarenhetsutbyte med norska rekryter.  

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen. 

 

Efterfrågas att till nästa möte 

ta del av avslutande 

reflektioner kring PRIA  

och att beredningsgruppen 

ombeds lyfta eventuella 

framtida liknande behov,  

även relativt Värdskap. 

 

 

44 Digitalisering av progressionsmätning 

Uppföljning av beslut om digitalisering  
 

Styrelsen tar del av 

informationen 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2022/06/protokoll-styrelse-20220601.pdf
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45 Män i hälsa, metodens implementering 
Utvecklingen sker fortsatt i samverkan med Vård och 

OmsorgsCollege Sjuhärad. Diskuteras i hur hög grad 

konceptet, både Män i hälsa Mansklass och Värdskap 

sammanfaller med parternas uppdrag och behov. Hur 

kan konceptet knytas tydligare till ordinarie strukturer? 

Bedömning är att metoden kommer att kunna drivas 

vidare och nå samma effekter i Sverige som i Norge.  
 

 

Styrelsen tydliggör sitt tidigare 

ställningstagande om att 

fortsätta stödja metodens 

utveckling och verka för 

implementering. 

Frågan lyfts i regional dialog 

med SamverkanVG. 

46 Nya projektplaner 

Styrelsen tar del av behov och förslag gällande ESF 

utlysning med sista ansökan 6/10. Flera parter i 

området efterfrågar fortsatt utveckling i projektform 

och styrelsen har beslutat att verka för fortsatta ESF-

projekt, så länge detta har fortsatt stöd i nationell 

rekommendation relativt lagstiftning.    

 

 

Färdigställande av ansökan 

sker i samråd med 

beredningsgrupp. 

 

Förbundschef utses som 

behörig företrädare. 

 

47 Aktuellt från förbundschef  

 

Sjuhärads samordningsförbund medverkar i Insjörikets process framåt. 

Studieresa för rekryter till Trondheim Erfarenhetsutbyte i Oslo mellan utbildare i 

Norge och Sverige. Samverkan behövs fortsatt. På nära håll fått se att det finns flera 

regler som inte är samstämmiga, och tyvärr ofta kontraproduktiva med vad samhället 

önskar. Ibland tycks passivitet belönas framför att aktivt vilja göra produktiva 

insatser med hög samhällsnytta.    

BIP/progressionsmätning förmedlat till Arbetsförmedlingen i Göteborgsområdet. 

Borås stad har lämnat förslag om att verka för nationell konferens i Sjuhärad. 

Kommande beredningsmöte 5/10 

 

48 Aktuellt från ordförande  

Enbart styrelsens representanter medverkar. 

Ordförande informerar om att utvecklingssamtal och 

lönesättande samtal genomförts med kansliets 

ledning. Övriga representanter stödjer presidiet i de 

frågor som diskuteras. 

 

     
Ordförande åtar sig att 

tydliggöra rutiner för att 

trygga överlämnande till 

nästkommande presidium. 

 

49 Informationspunkt för parterna 

Diskuteras parternas kommande representation och att några ledamöter som funnits 

med sedan förbundet bildades nu gör sin sista mandatperiod.  

 

50 Övriga frågor, mötet avslutas Inga övriga frågor 

Mötet avslutas. 

 
 


