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Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund
Onsdag den 5 september 2018 08.30-12.00
Dalgatan 4, Ulricehamn. Stora konferenslokalen 1 trappa upp

Beslutande
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Ersättare
Anders Lindal (M), Marks kommun
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Åsa Olsson (M), Vårgårda kommun

Övriga
Mari Ingemarsson Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Ulricehamns kommun (inför möte)
Eugenia Hillinge, Arbetskonsulent, medarbetare i Aktiv Hälsa och Ny Kraft (inför möte)
Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning
§§ 30-38

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

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

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

Mötet öppnas
Dagordningen godkänns.
Gulli Håkansson hälsar välkommen till Ulricehamn
och Arbetscenter. Inför mötet medverkar enhetschef
och arbetskonsulent som berättar om hur
förbundsverksamheten utförs lokalt.
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Sofia Sandänger justerar
Val av justerare
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Föregående protokoll, den 31/5 2018
Föregående mötesprotokoll är anslaget och nås på
samverkanvg.se.

Protokollet godkänns och
läggs till handlingarna.
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Puls, ny ESF-ansökan
Förbundschef ger en kort summering av hur
projektskrivningen förts framåt efter anvisningar om
att söka. Myndigheternas utsedda kontaktpersoner
har förankrat ansökan av projektet och presidiet har
fattat beslut om ansökan inför styrelsemötet
(i enlighet med tidigare beslut)

Styrelsen godkänner ansökan
och utser förbundschef som
behörig företrädare om
projekt Puls beviljas.
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Internkontroll
Årets tredje internkontroll återstår att utföra

Styrelsen flyttar fram årets
tredje internkontroll till
nästkommande möte.
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Verksamhetsuppföljning
A, ESF-projekt Space
A, Styrelsen noterar
En ny grupp har startat. Aktiviteten bedrivs på
informationen.
Fristad folkhögskola och förbundets planerade
medel för implementering har kunnat förskjutas
något tack vare den av ESF beviljade förlängningen.
Studiemiljön beräknas vara av godo för en stärkt
uppföljningfas.
B, ESF-projekt Point
Projektet håller full fart in i det sista. Vässande av
metoder och utbildning och spridning av ACT.
Implementering gentemot Akitv hälsa och Ny kraft.
IOP tecknat mellan Borås Stad och Elfsborg IF.

B, Styrelsen noterar
informationen och trycker på
vikten av att fler olika
föreningar och fler kommuner
involveras i samarbeten där
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Inkommande besök i form av Erasmusutbyte då
andra fotbollsklubbar kommer till Sjuhärad.
28/11 kl16-19 är spridningskonferens på kongresshuset i Borås. Tiden vald delvis utifrån
arbetsgivarperspektiv. Studiebesök gemensamt med
Positiv rörelse närmast och därefter an avslutande
transnationellt besök i Liverpool.

föreningslivet och det
offentliga på olika
strukturerade sätt samarbetar
för målgruppens utveckling.

C, ESF-projekt Positiv Rörelse.
Transnationell aktivitet till Island nära förestående.
Hälsoministeriet och möte med olika parter inom
arbetsmarknad och sjukförsäkring tillhör
programpunkterna för transnationell dialog.
Förbundet har kommunicerat till ESF om återkrav
för att rätta tillämpning av koder. Dialog har förts
med ESF kring utökat medarbetarskap och
ändringsansökan är klar att skicka inom kort.

C, Styrelsen noterar
informationen.

D, Ordinarie förbundsbekostad verksamhet
Implementering av ACT in i Aktiv Hälsa och Ny
kraft pågår. K-plusverksamheten har stått i lite extra
fokus i behovsanalys och som förebild till formande
av aktiviteter inom projekt PULS. Vägen framåt och
Gröna vägen får fortsatt goda omdömen. Inflöde till
Vägen Framåt kan förbättras.

D,
Kansliet noterar inför
kommande beredning att
Översyn av remissförfarande
till Vägen Framåt önskas
och att
Vägen Framåt och Gröna
Vägen kan behöva utreda
sammanslagning/samverkans
möjligheter

E, Samordnings-processer:
SGInoll, Mark planeras återupptas våren 2019 och
Teamsamverkan för Vårgårda är chefsmöte planerat
ske i oktober 2018.

E, Styrelsen noterar
informationen.
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Delårsrapport
Förslag till delårsbokslut per sista augusti är
utskickat inför mötet.

Styrelsen fastställer
delårsrapport att skicka till
medlemmar.
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Verksamhetsplanering 2019 och framåt

Styrelsen noterar att det
statliga anslaget ännu inte är
fastställt.

Styrelsen diskuterar anslagsnivåer och kvarvarande
ambition om en fortsatt kontinuitet i drift.
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Övriga frågor,
Borås Stad har en övrig fråga:
För-Krami i enlighet med modell ”PIMA” som
Västerås talade om vid nationella konferensen för
samordningsförbund kommer att starta i Borås.

Styrelsen beslutar att bereda
frågan och lyfta den vid nästa
möte.

Förbundschef får i uppdrag att
Borås Stad önskar att samordningsförbundet är
bereda Borås Stads fråga inför
samverkanspart och inbjuder fler kommuner att ta
nästa möte och om möjligt
del av resurser (givet att varje kommun bekostar sina medverka till att inbjuda
deltagande individers ersättning vilket de annars
styrelsen och andra berörda
hade fått göra genom försörjningsstöd)
parter så som polis,
kriminalvård mfl till ett
Kan samordningsförbundet vara samverkanspart?
fokusmöte som underlättar
informationsutbyte.
Mark kommun kommer att starta en arbetslivsenhet
som ska starta i januari 2019.
Inbjudan kring socialt
företagande skickas till alla i
Coompanion har riktat en inbjudan till möte kring
styrelsen.
socialt företagande särskilt till Ulricehamn,
Svenljunga och Tranemo.
Nästa möte :
Ev fokusmöte i oktober
samt
tidigare planerat styrelsemöte
14/11 kl 13-16 i direkt anslutning efter
Samordningsförbundets dag

Mötet avslutas.

