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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Onsdag den 5/2, kl 13.00-16.00
Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås

Kallade
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Leif Sternfeld (C), Marks kommun

Ersättare
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun

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

Omfattning
§§ 1-12

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

-----------------------------------------------------Ordförande Cecilia Andersson

-----------------------------------------------------Justerare Sofia Sandänger
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Beslut

Mötet öppnas, godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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Val av justerare
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Föregående protokoll, den 6/12 2019
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se
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Internkontroll
Vice ordförande utför stickprov som prövas enligt
rådande rutin och rapporteras till styrelsen.
Årsredovisning 2019, bilaga
Förslag till årsredovisning bifogades med kallelse.
Två biträdande revisorer granskade räkenskaper och
dokumentation 16/1. PM från revisorer skickades
alldeles inför styrelsemötet. Inga avvikelser noteras.
Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva
frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
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Sociala Företag, bilaga
Ingamaj redogör för arbetsgruppens skrivelse.
Diskussioner utifrån översyn av nuvarande stöd och
rådande lagstiftning.

Styrdokument
Internkontrollplan ska beslutas årligen, och övrig
revidering vid behov.
Förändringar av arvodeshantering medför att
uppdateringar gällande utförare behöver ske i:
riktlinjer för inköp samt dokumenthanteringsplan
och Registerförteckning GDPR.
Medlemskap i Borås Näringsliv, bilaga
Diskussioner utifrån skrivelse om förslag på
medlemskap, inledningsvis ett år.
Om frågor på medlemskap inkommer från andra
kommuner/organisationer kommer även dessa att
diskuteras och behandlas, utifrån behov som finns.

Sofia Sandänger justerar

Inga punkter att återkoppla,
Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.

Årets första internkontroll
godkänns.

Styrelsen fastställer
årsredovisning för 2019.
Undertecknad kopia sänds till
revisorer.
När revisionsberättelse
inkommit sänds redovisning
och revisionsberättelse till
samtliga medlemmar för fråga
om ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutar i enlighet
med arbetsgruppens förslag,
och tar med sig frågan om
vilka som bör ingå i en grupp
som bereder detta.

Styrelsen fastställer
internkontrollplan enligt
tidigare rådande rutiner, samt
uppdrar om redaktionell
uppdatering med anledning av
förändrad arvodestjänst.

Styrelsen beslutar om
medlemskap, enligt bilaga.
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Verksamhetsuppföljning
A, Positiv Rörelse
Spridningskonferensen 28/2 och övergångsarbetet
mot nästa PO1projekt.

B, Puls
Projektet har deltagare enligt plan. Pernilla berättar
om Framtidsmässa 6/3 och den workshop som
planeras för beslutsfattare angående målgruppen
unga med funktionsnedsättning. Planer på nästa
transnationella utbyte, Trondheim i maj.
Arbetsförmedlingens regelförtydliganden möjliggör
nu deras deltagande i samverkan med
försäkringskassan. Från styrgrupp rapporteras även
Vikten av att kunna förmedla individernas
utveckling till handläggare kommer bli aktuell.
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Kort information noteras och
styrelsen uppmuntras att
medverka vid
spridningskonferens 28/2 och
sprida inbjudan till lämpliga
nyckelpersoner hos parterna.
Styrelsen uppmuntras även att
medverka vid framtidsmässan
den 6/3

C, Förbundsfinansierade aktiviteter
Styrelsen får kopior på mätverktyget och rapport om
att progressionsmätning introducerad i alla
verksamheter som ska tillämpa frågearbetet.
GrönaVägenFramåt har påbörjat sin gemensamma
aktivitet och ombyggnader är gjorda för gemensamt
kontor. Sammanslagning till Aktiv Kraft är delvis
avklarat (parallellt med progressionskorten).
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Informationspunkt för förbundschef
Kontoret har känt av en expansiv utvecklingsfas. Nu Styrelsen noterar
satsar vi på att stabilisera och övergå från informella informationen och uppdrar åt
lärostunder till mer strukturerat inre arbete.
kansliet att förbereda för ett
eventuellt tema om
Styrelsen informeras om aktuellt läge gällande
progression mot arbete.
rekrytering av de två tjänster som annonserats för
vikariat och projektledning och att koordinatorstjänst
ska utlysas.
En medarbetare har nu ledarhund och har fått
omorganisera något för att hantera allergier mm.
Borås stad är färdig med förberedelser för
arvodeshantering, men Nordea har en kontroll kvar
inför att kunna öppna konto. Hanteringen beräknas
kunna vara klar i början på nästa vecka och först då
kan styrelsens arvoden hanteras.
Förslag på tema för samordningsförbundets dag till
hösten: ”Progression mot arbete”
SamverkanVG Hemsidan diskuteras i regionala
nätverket för samordningsförbund
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Informationspunkt för parterna, med eventuella rapporter om jobbstimulans
Efter en studieresa uppkom en fråga om Danmarks modell för ”Plusjobb”, som i
delar liknar Sveriges ”jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet”.
Hur nyttjas möjligheten i Sjuhärads kommuner? Det ser olika ut. Från Tranemo som
inte nyttjar till Borås som uppfattas vara aktiva och förmedlat kunskaper till Mark
som ännu inte kommit långt i sin utveckling. Herrljunga pågår ett arbete. Svenljunga
arbetar medvetet med metoder som är drogfria utifrån metoderna SE, IPS.
Regionen stimulerar genom sina ersättninganivåer vårdcentralerna att boka fasta
läkarkontakter för individer som har det behovet.
Försäkringskassan arbetar enligt utredningen ”Trygg sjukförsäkring med människan
i centrum”.
Arbetsförmedlingen arbetar för att säkra samverkan på kommunal nivå. Hur kommer
man i kontakt med arbetsförmedlingen? Statens servicekontor ser över kontaktvägar
och hur Arbetsförmedlingen kan kopplas till en fysisk plats för sökanden.
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Övriga frågor, mötet avslutas
Mötet avslutas.
Närmast Nationell konferens 24-25/3 i Halmstad
Nästa möte: 27/3 (lunch inkluderas)
Ägarsamråd förmiddag, Styrelsemöte eftermiddag

