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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Onsdag den 11/9, kl 08.30-12.00
Yxhammarsgården, Borås

Kallade
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
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
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

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

Omfattning
§§ 35-45

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

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

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

Mötet öppnas
Närvarande ledamöter presenterar sig

Dagordningen godkänns.

36

Val av justerare

Sofia Sandänger justerar

37

Föregående protokoll, den 21/5 2019
Protokollet godkänns och
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se
läggs till handlingarna, med
Ordförande summerar ärenden från föregående möte ett förtydligande om att
förbundschef sammankallar
till möte om sociala företag.
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Ekonomi, delårsrapport
Delårsrapporten sammanställer kortfattat den
verksamhet som bedrivits under årets åtta månader.
Genomgång av förbundets ekonomiska läge och att
prognosen tyder på minskat anslag. Förbund som
inte använder nuvarande anslag till fullo beräknas få
ytterligare minskade anslag.

Styrelsen fastställer delårsrapport januari-augusti 2019
att tillsända medlemmar,
med ett tydliggörande till
medlemmar om möjligheten
att prioritera medel för extra
satsningar under hösten och
Instick sker om nyligen genomfört studiebesök i
den budgetbegränsning som
Danmark. Det inspirerar till nya arbetsformer och till väntas framåt.
att lyfta fråga nationellt om hur lagstiftningen kan
Förtydligandet fastställs i
behöva förändras för mjukare övergångar från
samband med justering av
offentligt stöd till egenförsörjning.
protokoll.
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Verksamhetsuppföljning
A, Positiv Rörelse
Projektet är i ett slutskede, och arbetet är intensivt.
Styrelsen tar del av
Kurser pågår och projektet har haft besök från Norge informationen
med planering av fortsatt utbyte för att lära av deras
rekryteringsstrategier.
och beslutar att utreda
förutsättningar för att utveckla
B, PULS
förbundets befintliga
Arbetet utförs enligt plan. Studiebesöket i Danmark verksamheter enligt vad
(se instick §38 ovan) är en del i projektets
forskningen visar som
transnationella utbyte. Puls ger ofta flera insatser
framgångsrikt med den
parallellt för varje deltagare, vilket bekräftas som
”Danska modellen”,
positivt utifrån forskningen som skett i Danmark.
eventuellt i samarbete med
Även Halland visar intresse för danska forskningen. Halland
C, Förbundsfinansierade aktiviteter
Metodutveckling av basverksamheterna Ny kraft och
Aktiv hälsa sker i samverkan med Puls-projektet.
Även verksamheternas sätt att tillämpa ACT får viss
metodutveckling genom ett särskilt ACT-team.
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Gröna Vägen och Vägen framåt har enats om en
metod för att framöver erbjuda en gemensam
aktivitet istället för dagens två.
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ESF ansökan, PR Hälsa i Hållbart Arbetsliv
Ansökan har skickats in efter samråd med presidiet. Styrelsen bekräftar presidiets
Kort dragning om hur projektansökan formulerats
beslut.
inför och efter utlysning och medlemmarnas olika
initiativ. Alla tillfrågade har intresse av projektet och
vill fortsätta samtal om nyttjande. Enbart de
medlemmar som redan idag bekräftat vilka
förvaltningar som är aktuella för
kompetensutveckling finns namngivna i ansökan.
Gemensam del finns i ansökan för de medlemmar
som ännu inte förankrat fullt ut.
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Space, del i nationell ansökan
SKL har formulerat en nationell ansökan till ESFs
utlysning inom mobilitet för unga.
Sjuhärads samordningsförbund har tillfrågats om att
vara samarbetspart i projektet.
Presidiet har fattat beslut om att medverka om
projektet beviljas.
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Verksamhetsplanering
10miljoner har äskats för 2020 i enlighet med
medlemsråd, men prognos tyder på att anslaget kan
minska med 10%. Eventuell ytterligare minskning
kan bli aktuell om förbundets egna kapital
överskrider rekommenderad nivå. Delvis ny
verksamhetsutformning förbereds enligt tidigare
uppdrag till Gröna vägen/Vägen framåt.
Arbetsförmedlingen har tyckt till inför mötet om
vikten av en fungerande beredningsstruktur.
Förbundschef återger hur hon uppfattat att år 2020
kan inledas med workshop för nyckelpersoner
tillsammans med olika tillfälliga eller tematiska
arbetsgrupper kan prövas och att medlemsrådet
utifrån dessa underlag ges möjlighet att anvisa
riktlinjer till styrelsens fortsatta uppdrag.
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Styrelsen bekräftar presidiets
beslut om att delta i en
nationell ansökan - så länge
det innebär att arbeta med en
strikt vald målgrupp och med
hög kostnadsmedvetenhet.

Samordningsförbundets dag
13/11 planeras invigning med öppet hus i förbundets
nya lokaler. Föredrag och seminarier med olika
inriktning till näringsliv, handläggare styrelse mfl
samt mingel. Styrelsen har möte efter lunch.

Styrelsen beslutar att nya
arbetsformer utifrån evidens
och beprövad kunskap kan bli
aktuellt för 2020.
Förbundschef får i uppdrag
att ge förslag till
verksamhetsplan.
Verksamhetsmässigt önskas
tydlig progression mot arbete
och lätt överskådlig
aktivitetsstruktur.
Förslaget ska även beskriva
hur beredning kan
genomföras med nya former.

Beslutas att ordna ett program
med kortare punkter och
presentationer som kan vara
av intresse för olika grupper.
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Aktuellt hos parterna
Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga Styrelsen tar del av
aktuella frågor, (exempelvis omorganisation eller nya informationen.
direktiv från ägare, uppdragsgivare osv) :
Arbetsförmedlingen har meddelat inför mötet att
Daniel Boskowic tillträtt som ny chef den 1/9
Vårgårda kommun utför nu en Chefoskop analys
genom Positiv Rörelse, och har nya lokaler för sin prerehabverksamhet.
I Ulricehamn byter prerehab-verksamheten enhetschef
och det finns ett medskick om samarbetsvilja kring
integrationsfrågor. En kurs i fördjupad
samhällsorientering med fokus mot arbete är aktuellt.
Borås berättar om ytterligare IOP riktad till personer
med funktionsnedsättningar ihop med två föreningar
samt att det kan bli en Kramiliknande IOP med kyrkan.
Bollebygd ökar samverkan mellan Lss, integration
sociala resurser och civila näringslivet och skapar ett
sysselsättningsinitiativ, som stort ”återbruk”.
Svenljunga samlar arbetsmarknadsverksamheterna i
ett gemensamt hus.
VGRegionen berättar om en satsning att utbilda fler
kuratorer.
Försäkringskassan har ny representation i förbundet.
Organisatoriskt för dem har nyligen Sjuhärad slagits
samman med Halland till ”Södra Västsverige”
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Övriga frågor, mötet avslutas
Kommande planerade möten
13/11 heldag - samordningsförbundets dag
Styrelsen uppmuntras att ta del av inspiration under
förmiddagen (se kommande program) och har
beslutsmöte direkt efter mötet (lunch ingår)
Mötet avslutas.
6/12 kl 8.00-10.00 Frukostmöte

