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§ 57 – 74 

Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 

 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 

 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  

 Peter Larsson  Försäkringskassan 
 

Närvarande ersättare: Ricard Söderberg  Lysekils kommun 

 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 

 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun   

 Linda Biltmark  Försäkringskassan 

     
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

 

 

 

Tid och plats för justering: 2022-11-28, justeras digitalt 
 

 

 
 

Sekreterare:  ......................................................................................  

 Gudrun Emilsdottir 
 

 

 

Ordförande:  ......................................................................................  

 Robert Yngve 
 

 

 

Justerare:  ......................................................................................  

 Peter Larsson 
 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på  
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  
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Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  
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§ 57 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 58 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


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


Styrelsen beslutar: 


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


§ 59 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  


§ 60 Anteckningar från mötet med styrelsen och beredningsgruppen den 27 september 


Förslag till beslut:   


att  notera anteckningarna  


Styrelsen beslutar: 


att notera anteckningarna  


§ 61 Tjänsteutlåtande från presidiet 


Presidiet förklarar anledning till deras ställningstagande och diskussioner fördes.  


Henrik Sundström yrkar bifall till förslag till beslut, men att tidsangivelsen 2023 – 2025 i Tjänsteutlåtandets 


första att-sats tas bort.  


Förslag till beslut:   


att  Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledarna och 


utredningsenheten. 


att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 


hyreskontraktet tom februari 2027. 


att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser.  


Styrelsen beslutar: 


att Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledare och 


utredningsenheten. 


att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 


hyreskontraktet tom februari 2027. 


att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser. 
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§ 62 Föregående mötesprotokoll nr 3 – 27 september 2022 


Rättelse, Karin Blomstrand var inte med på styrelsemötet, men finns med på listan över närvarande. 


Karin är ersättare i styrelsen, så detta påverkade inga beslut. 


Förslag till beslut:   


att  notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 63 Styrelseprotokoll Sof Vänersborg och Mellerud 2022-11-01 


Detta är sista protokoll för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och bekräftar likvidation av det 


förbundet. Där framkommer att kvarstående egna medel överförs till de förbund som dessa kommuner 


ingår i, i dag. Melleruds andel blev drygt 179 tkr. 


Sof Väst hade närmare 2 miljoner i eget kapital vid årsskiftet när Mellerud blev medlem, så detta blir 


motsvarade bidrag till förbundet. 


 Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen  


Styrelsen beslutar: 


att  besluta i enlighet med förslag till beslut 


§ 64 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2022 


Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos drygt 3 miljoner. Det beror först och främst på att 


överskott i insatserna p g a sjukdom hos rehabvägledarna (ej arbetsrelaterat) och att det har saknats en 


arbetsterapeut i utredningen sen i somras. 


Det egna kapitalet används i insatser under 2023 – 2025.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen  


Styrelsen beslutar: 


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


§ 65 Aktuell lägesrapport med statistik 


Inflödet av anvisningar/remisser är gott. Totalt har 260 nya remisser/anvisningar inkommit till Sof Väst 


under 1 januari – 15 november.  


494 deltagare har fått insatser via förbundet under 1 januari – 15 november, 340 hos Rehabvägledarna och 


154 har deltagit i någon form av utredning. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 
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Styrelsen beslutar: 


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


§ 66 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


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


handlingarna till mötet.  


En känd verksamhetsrisk är att: Sof Väst kan inte alltid verkställa fullt ut insatser som är beslutat om pga. 


att det är svårt att rekrytera och myndigheterna inte anser sig kunna avsätta personal för att arbeta i 


insatser finansierade av Sof Väst. Det kan bli uppehåll i insatserna och samma gäller om personalen som har 


uppdragen blir sjuka eller väljer att säga upp sig, det tar tid att ersätta med annan personal och därmed 


uppnår vi kanske inte målen. I samband med diskussioner om omstrukturering och att insatser ska 


upphöra, är risken att personalen lämnar sina uppdrag i förtid. 


Ordförande och vice ordförande har varit hos ekonomen och genomfört kontroll gällande utbetalningar och 


attest. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 67 ESF-ansökan, Gränsgångare 


Förbundschefen informerade både om förstudierna Gränsgångare som håller på att avslutas och om 


processen runt den inskickade ansökan som är tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof Finsam Göteborg. 


Beslut om den fattas den 16 december.  


Förslag till beslut:   


att notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen  


§ 68 Verksamhetsplan med budget 2023, med preliminär verksamhetsinriktning t o m 2025 


Enligt lagen om finansiell samordning och förbundsordningen ska det sammanträde vid vilket 


budgeten fastställs vara offentligt. Ingen hade anmält sig. 


Kommunernas fördelning av bidragit till förbundet baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 


år per den 1 november det år val har ägt rum. Belopp per kommun i verksamhetsplanen bygger på 


befolkningsunderlaget den 1 november 2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat 


kommunernas befolkningsmängd den 1 november 2022. 


Förbundet fortsätter med pågående verksamhet, insatser och utveckling de kommande åren, med 


ambitionen att kunna utöka insatserna med hjälp av externa medel och då först och främst ESF-bidrag. 


Förslag till beslut:    


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 
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Styrelsen beslutar: 


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 


§ 69  Beslut om ny förbundschef 


30 sökande, 7 valda till första intervju och test hos rekryteringsbyrån. Sedan två till intervju med presidiet 


och rekryteraren, även några från personalen intervjuade dem separat. Presidiet och personalen var 


överens om att föreslå att styrelsen erbjuder Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för 


Samordningsförbundet Väst. Catarina är i dag förbundschef hos Samordningsförbundet i Västerås.  


Förslag till beslut:    


att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 


att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 


förbundets vägnar.  


Styrelsen beslutar: 


att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 


att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 


förbundets vägnar. 


§ 70 Information och rapporter 


✓ Ansvarsfrihet för 2021 


Styrelsen för 2021 har fått ansvarsfrihet från samtliga medlemmar. 


✓ Nya ”SUS” uppföljningssystemet för Samordningsförbunden 


Enligt Finsamlagstiftningen är Samordningsförbunden skyldiga att följa upp insatserna. 


Försäkringskassans GD har stoppat det nya uppföljningssystemet för Samordningsförbunden med 


motiveringen att det inte finns rättslig grund för samtyckena. SUS stängs ner i början av 2023. Det innebär 


att from 2023 och tills frågan är löst kan Sof Väst och samtliga Samordningsförbund i hela Sverige endast 


följa upp det vi gör med pinnstatistik, dvs. antal deltagare. 


NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) arbetar med frågan och Henrik Sundström, vice 


ordförande i Sof Väst, stöttar NNS ordförande i det arbetet med sina juridiska kunskaper och kontakter upp 


till regeringsnivå. Detta är viktigt för kännedom till förbundets alla medlemmar. 


✓ NNS extra insatta medlemsmöte 7 oktober på Arlanda 


Ordförande och förbundschef deltog digitalt, det var ett bra möte och bra diskussioner om NNS uppdrag 


och syfte och om vad NNS ska prioritera. 


✓ NNS konferens om att ”Stoppa våldet” och medlemsmöte 7 december 


Karin Blomstrand som ingår i NNS styrelse deltar på plats på medlemsmötet och det gör även Linda 


Biltmark. Ordförande Robert Yngve kommer att delta digitalt på NNS medlemsmötet och vara ombud för 


Sof Väst. Peter Larsson och Linda Biltmark deltar på Stoppa Våldet konferensen. Föreläsningarna från 


konferensen att ”Stoppa våldet” kommer att läggas ut på NNS hemsida www.nnsfinsam.se  


✓ Förankringskonferens ”Individens fokus i fokus” 27 oktober 


Konferensen hade tre olika fokusområde BIP, Gränsgångare och Tillitsbaserad ledning och styrning. 


Samtliga ingick i förstudierna och ingår även som röd tråd i de tänkta insatserna i den nya ESF-ansökan. 


 



http://www.nnsfinsam.se/
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På konferensen deltog runt 130 personer från de 6 samordningsförbunden som deltog i förstudierna, därav 


minst 15 från Sof Väst. 


✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 18 – 19 april 


Förslag till beslut:   


att notera informationen  


att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 


Styrelsen beslutar: 


att enligt förslag till beslut och notera informationen  


att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 


§ 71 Förslag till mötestider 2023 


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


Förslag till beslut:  


att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 


Styrelsen beslutar:    


att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 


§ 72 Nästa möte: 24 januari kl. 9.00 – 12.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla 


Förslag till beslut:  


att notera mötestiden och platsen 


Styrelsen beslutar:    


att notera mötestiden och platsen 


§ 73 Nya frågor 


Ingen ny fråga hade anmäldes 


§ 74 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för bra möte och tackade speciellt dem som vet att de lämnar sina uppdrag vid 


årsskiftet, för bra arbete för Samordningsförbundet Väst. 


 


 


 


 
 





