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§ 1  Mötets öppnande och presentation 


I egenskap av ålderman hälsar Roger Wallentin alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


En kort presentationsrunda görs. 


§ 2 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Peter Larsson, jämte blivande ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 3 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. Peter Larsson och Daniel Jensen anmäler var 


sin ny fråga.  Britt-Marie Andrén Karlsson framhåller att nya frågor ska hanteras som information för att 


sedan beredas av presidiet inför beslut i styrelsen på kommande möte.   


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att två nya frågor tas upp för information 


under §24. 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut. 


§ 4 Information om Samordningsförbund allmänt 


Förbundschefen informerar om Samordningsförbund allmänt. Information finns också på www.finsam.se  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 5 Information om Samordningsförbundet Väst inkl. visning av lokalerna och hemsidan 


Förbundschefen informerar om Samordningsförbundet Väst, om bakgrund, historia och dagsläget. En 


Rehabvägledare och en utredare berättar om hur de arbetar. Styrelsen går runt i lokalerna och hälsar på 


övrig personal som arbetar i insatserna. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 6 Val av ordförande 2023  


Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning och 


skiftar mellan de nio kommunerna, VGR, AF och FK. Ålderman som är inne på sin 4:e mandatperiod i 


styrelsen poängterar att detta har fungerat mycket bra och gör att hela styrelsen blir mera engagerad.       


På tur att bli ordförande 2023 är Orust kommuns representant.  



http://www.finsam.se/
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Förslag till beslut:   


att  välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 


Styrelsen beslutar 


att anta föreliggande förslag och välja Britt-Marie Andrén Karlsson till ordförande 2023. 


§ 7 Val av vice ordförande 2023  


Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning, se 


§6. På tur att bli vice ordförande 2023 är Peter Larsson, Försäkringskassans representant. 


Förslag till beslut:  


att  välja Peter Larsson till vice ordförande 2023. 


Styrelsen beslutar 


att välja Peter Larsson till vice ordförande 2023.  


§ 8 Information om arvodesbestämmelserna 


Information om Sof Väst arvodesbestämmelser och hantering av utbetalning av arvodena hade skickats ut 


med handlingarna till mötet. Förbundschefen förtydligade ytterligare och svarade på frågor.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 9 Föregående mötesprotokoll 


Det hade skickats ut med handlingarna till mötet, så även nya styrelseledamöter har tagit del av det.             


Inga synpunkter framförs. 


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 10 Verksamhetsplan 2023 


Verksamhetsplanen hade skickats ut med handlingarna till mötet, så att även de nya styrelseledamöterna 


har tagit del av den. Förbundschefen informerade om det arbete och de diskussioner som föregått beslutet 


om verksamhetsplan för 2023. 


Det framförs att det finns en viss otydlighet kring beslutet från föregående möte. 


Ordförande uppmanar ledamöterna till att vara tydliga i sina yrkanden så det inte uppstår oklarheter vid 


beslut och att alla frågor måste beredas av presidiet innan det tas upp på styrelsemötet. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 
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§ 11 Information om ESF-projekt ”Gränsgångare” 


Sof Väst har fått beviljat ett ESF-projekt ”Gränsgångare” tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof 


Göteborg. Förbundschefen informerade om projektet som började vid årsskiftet och kommer att pågå i       


3 år.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 12 Ekonomisk uppföljning 2022 


Preliminära siffror för utgående eget kapital vid årsskiftet är 3 118 489 kr och det beror först och främst på 


att alla insatser inte var bemannade under året och att alla strukturövergripande insatser inte gick att 


verkställa i början av året pga. pandemin. Överskottet är inplanerat i insatserna de kommande åren. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen. 


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 13  Internkontroll schema 


Förslag till Internkontroll schema bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar har gjort jämfört med de 


senaste åren. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Internkontroll schema  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Internkontroll schema 


§ 14 Attest- och delegationsordning 


Förslag till Attest- och delegationsordning bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 


med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Attest- och delegationsordning 


§ 15   Risk- och väsentlighetsanalys 


Förslag till Risk- och väsentlighetsanalys bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört 


med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 
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Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Risk- och väsentlighetsanalys 


§ 16 Utbildningspolicy 


Förslag till Utbildningspolicy bifogades kallelsen till mötet, inga justeringar är gjorda jämfört med 2022. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa förslag till Utbildningspolicy 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa förslag till Utbildningspolicy 


§ 17 Sof Väst Arbetsmiljöansvar 


Styrelsens beslut om arbetsmiljöansvar inom Sof Väst är från 2020-03-20 och har bifogats handlingarna till 


möte. Underlag för beslut samt bilagan till det bör ses över, bl.a. eftersom det är formulerad utifrån 


nuvarande förbundschefs bakgrund och att verksamhetsutvecklaren då hade benämningen processtödjare.  


Förslag till beslut:   


att  den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 


arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 


Styrelsen beslutar: 


att den nye förbundschefen tillsammans med verksamhetsutvecklaren ser över 


arbetsmiljöansvaret inom förbundet. 


§ 18 Uppföljning av förbundets deltagare 


Ett tjänsteutlåtande hade bifogats handlingarna till mötet. Det är med utgångspunkt av att 


uppföljningssystemet SUS upphör vid årsskiftet. Det nya systemet Uppföljning Finsam kommer i gång först 


under våren och där kommer det endast  att gå att registrera antal deltagare uppdelat på kön. 


Enligt § 7.5 i Finsamlagen ska Samordningsförbunden svara för uppföljning och utvärdering av 


rehabiliteringsinsatserna. 


Förslag till beslut:   


att: följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 


systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 


att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 


som arbetar i insatserna. 


Styrelsen beslutar: 


att följa det förslag som Nationella rådet tagit fram för en anpassad funktionalitet i det nationella 


systemet Uppföljning Finsam from den 1 januari 2023. 


att: följa upp insatserna genom de avidentifierade register som idag förs av parternas medarbetare 


som arbetar i insatserna. 


§ 19 ”Ägare” av Sof Väst insatser 
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Peter Larsson informerar om att Försäkringskassan utifrån Socialförsäkringsbalken endast kan anvisa 


deltagare i insats som har en av förbundets parter som insatsägare. Insatsägaren ska följa upp och vara 


ansvarig för insatserna. Frågan kommer lyftas och beredas av presidiet till kommande möte. 


Förslag till beslut:   


att  notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen 


§ 20 Nationella nätverkskonferensen i Halmstad 18 – 19 april 


Inbjudan och program hade bifogats handlingarna till mötet. Ledamöter som önskar delta anmäler 


önskemål om medverkan till förbundschefen senast måndag den 23 januari.  


Förslag till beslut:   


att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta. 


att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 23 januari. 


Styrelsen beslutar: 


att  samtliga styrelseledamöter som önskar och har möjligt får delta 


att de som avser att delta anmäler det till förbundschefen senast den 25 januari. 


§ 21  Besök med information till kommunstyrelserna och delregionala nämnden.  


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande brukar besöka KS eller KF i kommunerna och 


delregionala nämnden (tidigare HSNN) varje år med information om Finsam och Sof Väst. Det är speciellt 


angeläget nu när det har varit val och många nya politiker i KS, KF och delregionala nämnden.  


Förslag till beslut:   


att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 


eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 


att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  


Styrelsen beslutar: 


att  samtliga styrelseledamöter från kommunerna tar med sig frågan om förbundet ska besöka KS 


eller KF i respektive kommun. Regionens representant tar med sig frågan till delregionala nämnden. 


att vänta med besöken till efter sommaren så den nye förbundschefen får presentera sig då.  


§ 22 NNS www.nnsfinsam.se 


Sof Väst är medlem i NNS som är en förening/intresseorganisation/nationellt nätverk för 


Samordningsförbund. NNS ändamål är att vara språkrör för samt i nätverksform stödja och bidra till 


utveckling av samordningsförbunden.  


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka för informationen.  



http://www.nnsfinsam.se/
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Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka för informationen. 


§ 23 Mötestider 2023 


Förslag till mötestider 2023 hade bifogats med handlingarna till mötet. 


Förslag till beslut:   


att  nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     


 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 


att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 


Styrelsen beslutar: 


att nästa möte är 24 mars 9:00 – 14:30 med styrelsemöte på fm och medlemsdialog på em.     


 Stadshuset i Uddevalla, lokal Bäve. 


att förbundschefen gör en digital inbjudan på samtliga mötestider. 


§ 24 Nya frågor 


Två nya frågor anmälda. 


Peter Larsson och Linda Biltmark, FK, framför en önskan från FK representanter i Beredningsgruppen att 


styrelsen förtydligar Beredningsgruppens uppdrag och arbetsordning gentemot styrelsen.  


Daniel Jensen framför en önskan om att presidiet tillåter hybrida styrelsemöten.   


Förslag till beslut:   


att  presidiet bereder frågorna till kommande möte 


Styrelsen beslutar: 


att presidiet bereder frågorna till kommande möte 


§ 25 GDPR, besök och information av Mathias Karlsson Sof Väst dataskyddsombud 


Mathias Karlsson, dataskyddsombud, informerade allmänt om GDPR och även specifikt om vad som gäller 


och vilka problem vi kan möta som har deltagare och personal från flera olika myndigheter. Mathias 


förtydligade sambandet mellan D – dokumenthanteringsplan, I – Informationssäkerhet och G – GDPR = DIG. 


Förslag till beslut:   


att  notera och tacka Mathias för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att notera och tacka Mathias för informationen. 


§ 26 Mötes avslutande 


Ordförande tackade alla för ett bra möte och Britt-Marie tackade styrelseledamöterna speciellt för 


förtroendet att ha blivit vald till ordförande 2023. 


 





