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§ 38 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 39 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 40 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt utskick  


§ 41 Styrelseprotokoll nr 2 – 2022-05-17 


Inga synpunkter.  


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 42 Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2022 


Inga större avvikelser, förutom vad gäller personal i insatserna, där det saknades rehabvägledare i 


sammanlagt 7,5 månader och nu saknas en arbetsterapeut till utredningen. Det är svår rekryterad. Det 


egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  2 378 327 kr. Det har ökat från föregående uppföljning och 


är något högre än Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i 


eget kapital. Överskottet kommer att användas i insatser 2023. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen  


Styrelsen beslutar: 


att  besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 43 Aktuell lägesrapport med statistik 


Verksamheten är i full gång efter sommaren och inflödet av anvisningar/remisser är gott. 


Totalt har 170 nya remisser/anvisningar inkommit till Sof Väst under 1 januari – 31 augusti 2022  
47 % av ansökningarna kommer från kommunerna, 26 % från av Arbetsförmedlingen, 11 % från 
Försäkringskassan, 7 % från Primärvården, 5 % från psykiatrin och 4 % egna ansökningar. 
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Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 44 Delårsredovisning januari – augusti 2022 inkl. måluppfyllelse och statistik 


Förbundschef föredrar delårsrapporten. Ekonomisk uppföljning, se § 42. 


Antal deltagare är över målet, skulle vara minst 233 nya deltagare tom augusti och var 244.  


Totalt antal deltagare under januari – augusti var 398.  


Rehabvägledarna har haft totalt 278 deltagare och utredningen har haft 120 deltagare.  


Måluppfyllelsen antal deltagare i egen eller utan offentlig försörjning ökade från 21 % 2021 till 23 % januari 


– augusti 2022. Antal deltagare i arbete och/eller studier vid avslut hos rehabvägledarna var samma som 


2021 dvs. 33 %. 


Målet för de strukturella insatserna är att möta 500 personer/medarbetare under året eller 333 under 


januari - augusti. 420 samverkansparter har tagit del av strukturella insatser under januari – augusti. Detta 


gäller Arenadagen, kommundialogerna och information.  


Finsamkonferensen, Förbundets Dag och besök till KF och KS ingår inte i statistiken, eftersom den ses som 


intern samverkan inom förbundet. 


Förslag till beslut:  


att  godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2022 och att den skickas in till medlemmarna. 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna delårsredovisningen januari – augusti 


2022 och att den skickas in till medlemmarna. 


§ 45 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  


handlingarna till mötet. Planerat var att Mathias Karlsson som är förbundets Dataskyddsombud skulle 


komma till mötet och informerar styrelsen och beredningsgruppen. Men viktigare var att använda tiden till 


möte med Beredningsgruppen för att diskutera tilltänkt ESF-projekt och förbundets framtida organisation. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


att bjuda in Mathias Karlsson förbundets Dataskyddsombud till styrelsemötet den 20 januari. 


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


att bjuda in Mathias Karlsson förbundets Dataskyddsombud till styrelsemötet den 20 januari. 


§ 46  NNS www.nnsfinsam.se  


• Information från NNS årsmöte den 3 juni 


• NNS pressmeddelande nr 3 


• Konsekvenser för Sof Väst vid eventuellt utträde ur NNS 



http://www.nnsfinsam.se/
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• Konsekvensanalys kopplat till NNS framtida organisation  


• NNS medlemsmöte 7 oktober på Arlanda 


Förslag till beslut:   


att notera informationen  


att  Samordningsförbundet Väst avvaktar med utträde ur NNS och följer hur utvecklingen blir. 


att ordförande och förbundschefen deltar digitalt på NNS extra medlemsmöte den 7 oktober.  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen  


att  Samordningsförbundet Väst avvaktar med utträde ur NNS och följer hur utvecklingen blir. 


att ordförande och förbundschefen deltar digitalt på NNS extra medlemsmöte den 7 oktober.  


§ 47 Sammanfattning från mötet med Beredningsgruppen tidigare under dagen och förslag till 


verksamhetsinriktning 2023 – 2025 inkl. mål 2023 och Sof Väst lokal. 


Samtliga i beredningsgruppen ställer sig bakom en ESF-ansökan. Projektet innebär en utökning med 0,5 


Rehabvägledare per kommun. Dessa ska tillhöra respektive kommuns AME-enheter och ska samarbeta med 


förbundets rehabvägledare. Målgruppen för projektet är de individer som står längst ifrån 


arbetsmarknaden och som behöver mycket individuellt stöd och det måste ske lokalalt i deras 


hemkommuner. Då projektet inte kommer kunna täcka hela kostnaden för 50 % Rehabvägledare per 


kommun har förbundet för avsikt att omvandla vakant tjänst som arbetsterapeut på 80 % i nuvarande 


utredningsenhet till Rehabvägledare vilken också ska tillföras projektet, samt att använda eget kapital.  


Verksamhetsinriktning - Beredningsgruppen föreslår till styrelsen att 2023 ska bli ett ”omställningsår” vilket 


innebär att förbundet ska ställa om från att driva egna insatser till att frigöra medel som parterna kan 


ansöka om för att driva insatser i egen regi. Det ska ske i samverkan mellan minst två av parterna.  


Ytterligare förslag är att under 2023 säga upp nuvarande lokaler på Silentzvägen och att utredningsenheten 


avvecklas och upphör from januari 2024. Kansliet kommer förhoppningsvis att kunna lokaliseras hos någon 


av parterna. Detta frigör i så fall 1,7 - 1,8 mkr under 2024 och 2025.  


Måluppfyllelse för Rehabvägledarna diskuteras. Förbundschefen med stöd från Beredningsgruppen föreslår 


att dessa justeras utifrån vilken målgrupp de arbetar med och hur måluppfyllelsen har varit de senaste 


åren. Målen för deltagare har varit de samma sen förbundet startade 2006. Idag är målen 30 % i egen 


försörjning vid avslut och 40 % i arbete och studier. Nytt förslag är 25 % i egen försörjning och 35 % i arbete 


och studier.   


Förslag till beslut:   


att ansökan om ESF-projektet behandlas under nästa punkt 


att ställa sig bakom förslag till verksamhetsinriktning 2023 – 2025 inkl. justeringen av målen. 


att förbundsledningen tillsammans med beredningsgruppen arbetar fram ett förslag till tidsplan 


gällande omställning av verksamheten under 2023.  
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Styrelsen beslutar: 


att ansökan om ESF-projektet behandlas under nästa punkt 


att ställa sig bakom förslag till verksamhetsinriktning 2023 – 2025 inkl. justeringen av målen. 


att förbundsledningen tillsammans med beredningsgruppen arbetar fram ett förslag till tidsplan 


gällande omställning av verksamheten under 2023.  


§ 48 ESF-projekt ”Gränsgångare 


Förbundschefen föredrog tjänsteutlåtande som hade bifogads med handlingarna till mötet och svarade på 


frågor. 


Förslag till beslut:   


att godkänna ansökan om ESF-projekt ”Gränsgångare”  


att  ingå som samverkanspart i projekt ”Gränsgångare” tillsammans med Samordningsförbundet 


Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Älv och Kust som är projektägare. 


att utse förbundschef att vara behörig företrädare för ESF-projekt ”Gränsgångare”. 


att vid förbundschefs frånvaro hanteras behörig företrädare genom aktuell delegationsordning 


inom förbundet. 


att utse ordförande i Sof Väst tillsammans med förbundschefen som förbundets representanter i 


styrgruppen för Gränsgångare tills ny styrelse har haft sitt möte i januari. 


Styrelsen beslutar: 


att godkänna ansökan om ESF-projekt ”Gränsgångare”  


att  ingå som samverkanspart i projekt ”Gränsgångare” tillsammans med Samordningsförbundet 


Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Älv och Kust som är projektägare. 


att utse förbundschef att vara behörig företrädare för ESF-projekt ”Gränsgångare”. 


att vid förbundschefs frånvaro hanteras behörig företrädare genom aktuell delegationsordning 


inom förbundet. 


att utse ordförande i Sof Väst tillsammans med förbundschefen som förbundets representanter i 


styrgruppen för Gränsgångare tills ny styrelse har haft sitt möte i januari. 


§ 49 Förankringskonferens ”Individens fokus i fokus” 27 oktober 


Inbjudan hade bifogats med handlingarna till mötet och är en förankringskonferens gällande ESF-projektet 


förstudierna ”Gränsgångare” som förbundet har deltagit i med 5 andra Samordningsförbund. 


Förslag till beslut:   


att de styrelseledamöter som har möjlighet anmäler sig och deltar. 


 


 







 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 3 – 2022 


           222000–2030 Sida 6 av 7 


Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag att de styrelseledamöter som har möjlighet anmäler sig och 


deltar. 


§ 50 Skrivelse från Sof Väst personal till styrelsen och beredningsgruppen 


Skrivelsen hade bifogats med handlingarna till mötet och handlar om att det är störande och respektlöst 


när deltagare vid arrangemang anordnade av förbundet håller på med annat på sina datorer, plattor eller 


telefoner under föredragningar. 


Förslag till beslut:   


att notera att styrelsen har tagit del av skrivelsen  


Styrelsen beslutar: 


att notera att de har tagit del av skrivelsen 


§ 51 Besök till Kommunstyrelserna och Kommunfullmäktige under hösten? 


Förslag till beslut:   


att avvakta med att besöka kommunerna tills våren 2023 


Styrelsen beslutar: 


att avvakta med att besöka kommunerna tills våren 2023 


§ 52 Rekrytering av ny förbundschef  


Rekryteringsbyrån Cordovan Career sköter rekryteringen. Till den 26 september har det inkommit 11 


ansökningar. Ansökningstiden går ut den 9 oktober. Vice ordförande förklarade hur ansökningsprocessen 


går till och målsättningen är att styrelsen kan fatta beslut vid mötet den 22 november.  


Förslag till beslut:  


att notera informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen. 


§ 53 Förslag till mötestider 2023 


Förslag till mötestider 2023 hade skickats ut med handlingarna till mötet. 


Förslag till beslut:   


att samtliga styrelseledamöter påminner i sina kommuner och i regionen om val till styrelsen i Sof 


Väst. 


att styrelsemötet den 20 januari ligger kvar för att bjuda in ny styrelse och välja ordförande och 


vice ordförande för 2023. 


att förslaget i övrigt kan ligga eftersom det följer årshjulet, men att ny styrelse får vid sitt första 


möte fatta beslut om mötestider 2023. 
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Styrelsen beslutar:   


att samtliga styrelseledamöter påminner i sina kommuner och i regionen om val till styrelsen i Sof 


Väst 


att styrelsemötet den 20 januari ligger kvar för att bjuda in ny styrelse och välja ordförande och 


vice ordförande för 2023. 


att förslaget i övrigt kan ligga eftersom det följer årshjulet, men att ny styrelse får vid sitt första 


möte fatta beslut om mötestider 2023. 


§ 54 Nästa möte: 22 november kl. 13.00 – 16.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla 


Styrelsen beslut:  


att notera mötestiden 


Styrelsen beslutar: 


att notera mötestiden 


§ 55 Nya frågor 


Ingen ny fråga hade anmäldes 


§ 56 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för bra möte. 


 


 


 


 
 







