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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Tisdag den 24/11, kl 13.00-16.00
Digitalt (och i förbundets konferenslokal, Bryggaregatan 8, Borås)

Beslutande
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (§ 41- 45;B)
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen (§ 45;B - 51)
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Ersättare
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

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

Omfattning
§§ 41-51

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

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

-----------------------------------------------------Justerare Lars-Åke Johansson
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§§ Ärenden
41

42

Mötet öppnas
Till följd av smittskyddsläge deltar endast de
beslutsfattare som kan medverka under hela mötet
på plats i lokalen och ersättare deltar via länk.
Val av justerare
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Föregående protokoll, den 17/9 2020
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se
Ordförande går igenom föregående protokoll.
Förberedelser till informationsfilmer pågår.
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Internkontroll
Vice ordförande återger utfall av tre kontrollerade
stickprov och en dubbelattest saknas, men
kostnaderna är relevanta och korrekta underlag,
prisjämförelse, namnlista etc finns bifogat.
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Verksamhetsuppföljning
A, Moves
Resmålet välfungerande men gruppen omfattar nu
bara fyra deltagare. Kalix blir resmål även vår 2021.
Trolig utökad budget och period kan ge en grupp
även 2022, inom ram för befintligt SKR-projekt.
B, PULS
122 Deltagare och vissa köer. Intervjuer gjorda av
utvärderare med positiva observationer mer vid
lärseminarium 10dec. Diskussion om utvecklingskedjan för deltagare och fortsatt progression.
Styrelsen tar med sig att följa frågan vidare.
C, PR Hälsa i hållbart arbetsliv (ESF)
Dialogen är god och det finns förfrågningar/planer
för alla delar i projektet trots att smittskydd medför
hinder. Delar övergår i digitalt format (film etc)
Ändringsansökan för tjänsteköp från Norge.
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Beslut
Dagordningen godkänns.

Lars-Åke Johansson justerar
Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.

Årets tredje internkontroll
godkänns. Noterad bristande
attest är korrigerad, rutin
skärpt och kompletterande
kontroll fullföljd i efterhand.
Information noteras och för
A,
Styrelsen ställer sig bakom en
utökning av budget och
period inom SKR-projektet
Moves.
B
Styrelsen uppmuntras att
medverka den 10/12 vid Puls
lärseminarium. Utvecklingskedjan ska följas mer 2021,

C-D,
Styrelsen godkänner att
marknadsföring nu inleds för
att kommunicera Män i hälsa
som koncept (i ESFprojektet)
D, Män i hälsa (Leader)
och för att nå rekryter (till
Jordbruksverket har beviljat ansökan.
Leaderprojektet).
Vuxenutbildningen aktiv i att medverka i utformning Män i hälsa kommuniceras
och kommande finansiering av utbildning och
som fristående koncept och
lärlingsförhållanden. Marknadsföringskampanj
att förbundet äger projektdrift
behöver inledas omgående.
framgår på hemsidor.
E, Förbundsfinansierade aktiviteter; Aktiv kraft,
Studiesteget & Gröna Vägen Framåt. Utförarna har
hanterat omställning utifrån nya krav. Verksamhet
erbjuds och möter individbehov väl.
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Ekonomi, avstämning
Förbundschef informerar om det ekonomiska läget. Prognos om nollresultat
Projekt Positiv Rörelse ännu ej slutreglerat från ESF. kvarstår med möjlighet till
Puls har ökat tid som medfinansiering men den är
något underskott.
fortsatt risk. Förskjutningar förväntas mellan olika
kostnads-ställen, vissa underutnyttjas andra
överskrids. Ytterligare utbildningar kan ske inom
årsbudget om medlemmar så önskar.
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Verksamhetsplan 2021-2023
Preliminärt besked har lämnats om 9 032 000 som
Styrelsen fattar beslut om
statens tilldelning för Sjuhärad.
verksamhetsplan för
Förbundschef föredrar hur gången varit i
2021-2023.
framtagande och vilka justeringar som utsänt förslag
omfattar. Diskuteras risker med stort sänkt eget
kapital och brist på utvecklingsmedel.
Redaktionella justeringar sker, Finansiering i samma
nivå som föregående år och 142tkr fördelas på
utveckling, styrelse och kansli
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Risk- och väsentlighetsanalys
Förbundets revisorer önskar förnyad
internkontrollplan baserad på risk- och
väsentlighetsanalys.
Inventering sker baserat på sju punkter med
frågeställningar som ordförande förberett
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Styrelsen påbörjar arbetet
med att ta fram risk- och
väsentlighetsanalys.

Information från förbundschef
Kortfattad information om nuläge och kanslifrågor

Styrelsen tar del av
Efterfrågar fiberuppkoppling och arbetar vidare med informationen.
arbetsmiljö etc.
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Aktuellt hos parterna
Respektive medlem ger kortfattad information i viktiga Styrelsen tar del av
aktuella frågor som rör förbundet.
informationen.
Vårgårda planerar att stödja yrkessvenska riktat till
vård och omsorg
Arbetsförmedlingen kvar i omställningsarbete och
fokuserar att inrikta mot kompletterande aktörer och att
rikta mot ordinarie studier.
Regionen har covidfokus på allt. Uppmärksammade
om behov hos unga och psykisk ohälsa
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Övriga frågor, mötet avslutas

Mötet avslutas.

