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Datum:  2021 – 10 – 07       
Tid:  16.00 – 17.00  
Plats:  Teams Digitalt 

  

§ 47 – 52  

Beslutande: Kenneth Carlsson   Färgelanda kommun   

 Ander Paulsson   Arbetsförmedlingen 

 Robert Yngve   VG-regionen 

 Linda Biltmark   Försäkringskassan 
 

Närvarande ersättare  Anna Andersson   Försäkringskassan 

 Annica Erlandsson   VG-regionen 

 Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun  

 Ricard Söderberg   Lysekils kommun  

 Karin Blomstrand    Munkedals kommun 
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst 

 Daniel Jensen, ordförande i socialnämnden i Melleruds kommun § 51 

 Carina Holmqvist, IFO-chef i Melleruds kommun § 51 
 

Tid och plats för justering: 2021-10-14, Protokollet kommer att justeras digitalt 
 

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

 Gudrun Emilsdottir 

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

 Kenneth Carlsson 

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

 Anders Paulsson 

 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.sofvast.se 
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-10-14 – 2021-11-04 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  
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§ 47 Mötes öppnande  

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 48 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 49 Fastställande av dagordning 

Ingen formell dagordning hade skickats ut inför mötet eftersom detta är extra insatt möte enbart för att 

diskutera Melleruds kommuns ansökan till Samordningsförbundet Väst. 

Förslag till beslut:   

att  1/ styrelsen informeras initialt innan gästerna släpps in ca 15 minuter 

2/ Gästerna från Mellerud, Daniel och Carina bjuds in och berättar och svarar på frågor,  

ca 30 minuter 

3/ Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt. I denna period deltar inte Daniel och Carina  

ca 15 minuter 

Styrelsen beslutar: 

att  fastställa dagordning enligt förslag till beslut 

§ 50  Förbundschefen informerar styrelsen om ansökan från Melleruds kommun och vad det skulle 

innebära för Sof Väst med utökning av förbundet med ytterligare en kommun.  

Totalt skulle förbundet få 590 tkr ytterligare i bidrag, men ingen extra kostnad för kommunerna. 

Genom att det inte bildas något nytt förbund, så gäller alla beslut som Samordningsförbundet Väst (Sof 

Väst) tagit tidigare, även för de nya medlemmarna/Melleruds kommun. 

Sof Väst tar inte över pågående insatser som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg/ 

Mellerud. De insatserna upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarie verksamhet i Mellerud.  

Vad gäller tillgångar hos Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud i form av kvarvarande eget 

kapital per den 1 januari 2022 så finns önskemål om att Melleruds andel ska överföras till 

Samordningsförbundet Väst om de blir medlemmar. Vilket förmodligen matchar mot 

Samordningsförbundet Väst egna kapital omräknat per kommun och storlek. Hinner vi inte före årsskiftet 

blir processen betydligt mera komplicerad först och främst vad gäller ekonomi och budget.  

Förslag till beslut:   

att  tacka för informationen.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen. 

§ 51  Gästerna från Melleruds kommun, berättar och svarar på frågor 
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Daniel Jensen berättade om bakgrunden till beslutet att Sof Vänersborg och Mellerud avvecklas och hur 

resonemanget har varit i Mellerud. Han berättar varför Melleruds kommun har valt att ansöka om 

medlemskap i Sof Väst, att det är att de har positiv erfarenhet av att arbeta med flera kommuner i storlek 

med Mellerud, att de har hört att Sof Väst är ett väl fungerande förbund samt att de insatser som Sof Väst 

har, de behövs i Mellerud. Sedan svarade de på frågor från styrelsen. 

 

Förslag till beslut:   

att  tacka för informationen.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen. 

§ 52 Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt 

Styrelserepresentanterna är eniga om att ställa sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i 

Samordningsförbundet Väst. Tidplanen är knapp om vi ska hinna så att de kan ingå i förbundet from 2022-

01-01, eftersom i kommunerna ska ta ställning till ansökan och beslut ska fattas av alla medlemmar om en 

ny förbundsordning. Handlingarna ska först till Kommunstyrelsernas arbetsutskott och sedan till 

Kommunstyrelserna och slutligen är det Kommunfullmäktige som fattar beslut om ny förbundsordning. 

Motsvarande process är även  i regionen. Processen är förhållandevis enklare hos de statliga 

myndigheterna. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  och regionen har inga synpunkter vilket 

Samordningsförbund kommunerna tillhör, bara att de för medborgarnas skull ingår i något Samordnings-

förbund. 

Förslag till beslut:   

att  styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst. 

att alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01. 

att styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 

Styrelsen beslutar: 

att  styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst. 

att alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01. 

att styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 

§ 53 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte.  
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§ 47 Mötes öppnande  


Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 48 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 49 Fastställande av dagordning 


Ingen formell dagordning hade skickats ut inför mötet eftersom detta är extra insatt möte enbart för att 


diskutera Melleruds kommuns ansökan till Samordningsförbundet Väst. 


Förslag till beslut:   


att  1/ styrelsen informeras initialt innan gästerna släpps in ca 15 minuter 


2/ Gästerna från Mellerud, Daniel och Carina bjuds in och berättar och svarar på frågor,  


ca 30 minuter 


3/ Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt. I denna period deltar inte Daniel och Carina  


ca 15 minuter 


Styrelsen beslutar: 


att  fastställa dagordning enligt förslag till beslut 


§ 50  Förbundschefen informerar styrelsen om ansökan från Melleruds kommun och vad det skulle 


innebära för Sof Väst med utökning av förbundet med ytterligare en kommun.  


Totalt skulle förbundet få 590 tkr ytterligare i bidrag, men ingen extra kostnad för kommunerna. 


Genom att det inte bildas något nytt förbund, så gäller alla beslut som Samordningsförbundet Väst (Sof 


Väst) tagit tidigare, även för de nya medlemmarna/Melleruds kommun. 


Sof Väst tar inte över pågående insatser som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg/ 


Mellerud. De insatserna upphör vid årsskiftet eller implementeras i ordinarie verksamhet i Mellerud.  


Vad gäller tillgångar hos Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud i form av kvarvarande eget 


kapital per den 1 januari 2022 så finns önskemål om att Melleruds andel ska överföras till 


Samordningsförbundet Väst om de blir medlemmar. Vilket förmodligen matchar mot 


Samordningsförbundet Väst egna kapital omräknat per kommun och storlek. Hinner vi inte före årsskiftet 


blir processen betydligt mera komplicerad först och främst vad gäller ekonomi och budget.  


Förslag till beslut:   


att  tacka för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen. 


§ 51  Gästerna från Melleruds kommun, berättar och svarar på frågor 
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Daniel Jensen berättade om bakgrunden till beslutet att Sof Vänersborg och Mellerud avvecklas och hur 


resonemanget har varit i Mellerud. Han berättar varför Melleruds kommun har valt att ansöka om 


medlemskap i Sof Väst, att det är att de har positiv erfarenhet av att arbeta med flera kommuner i storlek 


med Mellerud, att de har hört att Sof Väst är ett väl fungerande förbund samt att de insatser som Sof Väst 


har, de behövs i Mellerud. Sedan svarade de på frågor från styrelsen. 


 


Förslag till beslut:   


att  tacka för informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och tacka för informationen. 


§ 52 Styrelsen diskuterar och lägger fram sin åsikt 


Styrelserepresentanterna är eniga om att ställa sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i 


Samordningsförbundet Väst. Tidplanen är knapp om vi ska hinna så att de kan ingå i förbundet from 2022-


01-01, eftersom i kommunerna ska ta ställning till ansökan och beslut ska fattas av alla medlemmar om en 


ny förbundsordning. Handlingarna ska först till Kommunstyrelsernas arbetsutskott och sedan till 


Kommunstyrelserna och slutligen är det Kommunfullmäktige som fattar beslut om ny förbundsordning. 


Motsvarande process är även  i regionen. Processen är förhållandevis enklare hos de statliga 


myndigheterna. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  och regionen har inga synpunkter vilket 


Samordningsförbund kommunerna tillhör, bara att de för medborgarnas skull ingår i något Samordnings-


förbund. 


Förslag till beslut:   


att  styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst. 


att alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01. 


att styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med 


processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 


Styrelsen beslutar: 


att  styrelsen ställer sig bakom att Melleruds kommun blir medlem i Samordningsförbundet Väst. 


att alla i styrelsen hjälps åt så att Melleruds kommun kan bli medlem from 2022-01-01. 


att styrelsen ger presidiet tillsammans med förbundschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med 


processen, med målsättningen att Melleruds kommun kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 


§ 53 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte.  


 


  





