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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid torsdag den 13 december 2017, klockan 12.00-16.00 

Plats Borås, Hüttners på Mässen, Lagercrantz plats 5. 

  

 

Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun 

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
 

Ersättare 
Anders Lindal (M), Marks kommun 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun (ej § 78, C2) 

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

Dzenan Ganic, Enhetschef Arbetslivsförvaltningen Borås Stad (§ 78,D) Christina Engström, 

Samordnare Arbetslivsförvaltningen Borås Stad (§ 78D)  

Marie Irvang, Projektledare Positiv Rörelse (§ 79)  

Peter Rosholm (S), Kommunalråd Bollebygd (§ 79)  

Marie Granberg-Klasson, personalchef Herrljunga/Vårgårda (§ 79) 

 

Omfattning 

§§ 72-80 
 

 

 

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

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

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

Ordförande Cecilia Andersson      

 

 

 

 

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

Justerare Jonas Ryhr 
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§§ Ärenden             Beslut 
72 Mötet öppnas 

Lunch serveras direkt före dagens möte, med samtal 

om nyss genomförda studiebesök mm under tiden.   

 

 

Dagordningen godkänns. 

 

73 Val av justerare 

 

Jonas Ryhr justerar 

74 Föregående protokoll, den 16/11 2017  

 

Uppföljning från föregående möte och protokoll. 

Protokollet är anslaget och nås på samverkanvg.se  

 

 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

   

75 Verksamhetsplan uppdaterad  

Verksamhetsplanen har uppdaterats enligt beslut vid 

föregående möte.  

 
Uppdatering av 

verksamhetsplan godkänns.  

 

76 Aktuellt från parterna  

 

Mötesplatserna i Borås omfattas nu av en storsatsning för att berörda utsatta områden 

inte ska vara så aktuella för polisinsatser, områdena ska bort från ”polisens lista”.  

 

Jämställdhetsperspektivet för nyanlända är en fråga att bära med sig. Kontakterna med 

näringslivet är viktiga för att påverka målgruppen att exempelvis påbörja studier. 

Vikten av att arbeta vidare med målgruppen även efter Sverigekompassen. 

 

Diskussion om vikten av att Samordningsförbundet inte gör ordinarie uppgifter och att 

det anses lönsamt för kommuner att göra mer än vad som är lagstadgat. Pengarna som 

satsas på att föra individer kommer tillbaka.  

 

Regionen för fram att ett nytt flöde i remisser. Även kortfattat om regionens planer på 

flyktingmedicinskt centrum så som diskuterades för två år sedan.  

 

Arbetsförmedlingens handläggare som arbetar i samverkan med Försäkringskassan 

arbetar nu över hela Sjuhärad istället för mot ett geografiskt område.  

En ny lag för etablering omnämns. Ny uppdelning mot tre kundområden.  

 

77 Eventuellt förlängt medlemskap i CSR  

Presidiet har tidigare fattat beslut om ett års 

medlemskap i CSR Västsverige. (Corporate Social 

Responsibility).  

Medlemskap kostar 3000kr/ år och ger nätverk som 

kan vara lämpliga för spridning och attitydpåverkan.  

 

Styrelsen beslutar om ett års 

förlängt medlemskap och 

därefter prövning för eventuell 

fortsatt medlemskap.  

 

78 Verksamhetsuppföljning:  

A, ESF-projekt Space: Deltagargrupp är nu på Island, 

Avtal har tecknats med Herrljunga för ny medarbetare. 

 

B, ESF-projekt Point: Nuläge av verksamhet och 

rekrytering. Gulli och Gunilla rapporterar kring 

genomfört studiebesök och möten med Spacedeltagare.  

  

 

A: information noteras 

 

 

B: 18 januari 2018 är det 

frukostseminarie, för spridning 

av kunskap från studiebesök 
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ESF-projekt Positiv Rörelse:  

(se även fördjupning fristående punkt nedan)  

C1, Tre anbud har inkommit för utförande av 

individinriktad gruppaktivitet.   

C2, samt tre anbud för utförande av IPU profilanalyser. 

Avsikten är att teckna ramavtal för båda upphandlingar  

 

D, Ordinarie verksamhet: 

Beträffande teamsamverkan finns inget nytt att 

rapportera. 

 

Enhetschef Dzenan Ganic berättar om utveckling av 

Ny Kraft som ersättning för flera tidigare mindre 

verksamheter. Han tar avstamp i de sex spår som 

utfördes 2017 och de skillnader som då kunde finnas i 

att vissa hade köer medan andra inte nyttjades fullt. 

Efter sammanslagningen återstår tre delar av uppdrag 

som lättare kan anpassas efter personliga behov och 

efter driftsfrågor.  

Ett tydligt uppdrag mot arbete konstateras föreligga 

även om medlet för vissa personer är denna form av 

pre-rehabiliterande verksamhet av lågtröskelkaraktär. 

 

 

C1: Tilldelningsbeslut fattas 

för gruppaktivitet.  

C2: Inhämta en second opinion 

för utförande av IPU.   

Uppdrag åt ordförande att 

därefter teckna Ramavtal. 

 

 

D information noteras  

 

 

 

79 Fördjupad dialog om Positiv Rörelse  

 

Styrelsen diskuterar tillsammans med två 

styrgruppsrepresentanter det strategiska påverkans- 

arbetet gällande Positiv Rörelse.  

Vikten av att projektet verkar som en naturlig del 

tillsammans med parternas egna arbete i samma 

riktning. Möjligen kan en tydligare modell med större 

strategisk genomslagskraft utvecklas om insatserna 

koncentreras till vissa delar.  

 

  

Projektledaren fortsätter 

dialogen med ESF samt 

projektets samverkansparter. 

 

Återkommande information 

och dialog med styrelsen 

fortsätter under 2018. 

80 Övriga frågor, mötet avslutas 

 

Inga övriga frågor diskuteras.  

 

 

Mötet avslutas. 

 

 


