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Datum:  2021 – 12 – 10       
Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Samordningsförbundet Väst, lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 
 

§ 54 – 69  

Beslutande Kenneth Carlsson   Färgelanda kommun   

närvarande på plats: Robert Yngve   VG-regionen 

 Anna Andersson   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 

Närvarande ersättare Henrik Sundström   Uddevalla kommun 

på plats: 
   

Närvarande ordinarie/ Anders Paulsson   Arbetsförmedlingen 

Ersättare via Teams: Annica Erlandsson   VG-regionen 

 Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun 

 Ricard Söderberg   Lysekils kommun  

 Nils-Olof Bengtson   Sotenäs kommun  

 Pia Tysklind   Strömstads kommun  

  
    

Övriga deltagare: Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

Tid och plats för justering: 2021-12-14, Protokollet kommer att justeras digitalt 

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

 Maria Hassing Karlander 

 

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

 Kenneth Carlsson 

 

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

 Robert Yngve 

 
 
 

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: 2021-12-14 – 2022-01-04 

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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§ 54 Mötes öppnande  

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 55 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 56 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick  

Styrelsen beslutar: 

att  fastställa dagordning enligt utskick  

§ 57 Styrelseprotokoll nr 3 – 2021-09-28 och styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07 

Inga synpunkter framkom.  

Förslag till beslut:   

att  lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 

§ 58  Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021 

Avvikelsen från budget är 1 047 101 kr. Avvikelsen från budget har ökat med 268 tkr från uppföljningen t o m 

augusti. Det beror först och främst på sjukskrivningar och VAB hos personalen och inställd Arenadag och att 

utvecklingen av lokal samverkan samt utbildning i BIP och Tjänstedesign är framflyttat till 2022. Prognosen 

för eget kapital vid årsskiftet är 1 803 348 kr. Enligt nationella rådets rekommendation bör förbundet vid 

årsskiftet ha 1 778 000 kr.   

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.  

Styrelsen beslutar: 

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

§ 59 Aktuell lägesrapport och statistik 

Inflödet är gott, 325 nya ansökningar t o m 1 december. Men trycket är hårt på personalen bl.a. pga. att 

deltagarna som kommer har mycket komplexa problem med stor ohälsa och står långt ifrån 

arbetsmarknaden och därmed behöver mycket stöd. Rehabvägledarna signalerar även att de har stora 

svårigheter med att få tag i deltagarnas handläggare hos myndigheterna och att frågeställningar blir 

”hängande” i väntan på återkoppling. Dessutom har det varit sjukskrivningar och en del VAB hos personalen. 
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Intresseanmälan är ute för två uppdrag som Rehabvägledare. Den ena pga. att vi föreslår utökning av 

Rehabvägledare from 2022, se under punkt 8 verksamhetsplan 2022.  I intresseanmälan har vi därför skrivit 

att ett av uppdragen ”är under förutsättning att erforderliga beslut fattas”. Det andra uppdraget är för att 

Rehabvägledaren i Strömstad och Tanum har fått nytt arbete i Tanums kommun.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

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

§ 60 Information om att samtliga parter har godkänt Melleruds kommuns medlemskap från 2022-   

01-01 och den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 

Samtliga parter har utan diskussion godkänt och välkomnat Melleruds kommun som medlem i Sof Väst och 

samtidigt godkänt den nya förbundsordningen. Den 15 december väljer Melleruds kommun en 

styrelseledamot/ersättare till styrelsen i Sof Väst.  

Styrelsen framför sitt tack till personalen i Sof Väst för snabb hantering av ärendet samt stort tack till 

samtliga medlemparter för snabb beslutshantering.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna informationen och välkomna Melleruds kommun till förbundet from årsskiftet.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och välkomna Melleruds kommun till förbundet from 

årsskiftet. 

§ 61 Verksamhetsplan med budget 2022 och verksamhetsinriktning t o m 2024. 

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

budgeten fastställs vara offentligt. Pga. risk för smittspridning vid öppet möte, så hade kungjorts att 

de som så önskade kunde anmäla sig och ha möjlighet att delta digitalt. Ingen hade anmält sig. 

Insatserna 2022 kommer bestå av 7 Rehabvägledare vilka är basen i verksamheten och utredningsenhet 

som består av 2,8 tjänster, 1,8 arbetsterapeuter och en utredare. Som stöd till insatserna och utveckling av 

verksamheten finns en tjänst som verksamhetsutvecklare. 

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 bygger på beslut från tidigare i år om framtida verksamhetsinriktning.  

Där framgår bl a att Sof Väst tillsammans med angränsande Samordningsförbund ska undersöka 

möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga 

ESF projekt. Programförslag för kommande ESF-projekt är ännu inte beslutat hos regeringen och EU-

kommissionen. Utlysning bedöms ske i slutet av första halvåret 2022 och brukar ligga ute i par månader. 

Verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som har förts med angränsande 

Samordningsförbund. 

Verksamhetens mål har justerats och nya mål föreslås: 

35 % av deltagarna vid avslut ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion 

eller till studier. Målet är justerat från 40% till 35%. 
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25 % av deltagarna ska vid avslut ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. Målet är 

justerat från 30% till 25%. 

 

Inskrivningstiden för deltagare är justerade från att ha varit max 12 månader och 6 mån i genomsnitt till att 

nu bli max 18 månader och 9 månader i genomsnitt. Detta mot bakgrund av att deltagarna står längre ifrån 

arbetsmarknaden och behöver stöd under längre tid samt att alla deltagare numera får omedelbart stöd av 

Rehabvägledare. 

  

Nya mål kopplade till NNS indikatorarbete är att 75 % av deltagarna vid avslut ska uppleva att de har fått det 

stöd som är till nytta för dem.  

50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare.  

Nytt mål som föreslås är att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan 

har blivit bättre. 

Diskussioner förs om de förslagna målen och det framförs att ambitionsnivån och målsättningen inte bör 

ändras utan vara oförändrad när det gäller andel deltagare som avslutas till arbete/studier och för andelen 

deltagare i egen försörjning vid avslut.  Mötet anser också att mer dialog kring målarbetet bör ske och att det 

sker i samverkan med Beredningsgruppen enligt skrivning i verksamhetsplan.  

Förslag till beslut:    

att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 

med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 

egenförsörjning ska vara oförändrade.  

 

att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 

beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 

projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  

att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 

ESF projekt. 

att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 

ESF projekt krävs.  

Styrelsen beslutar 
att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 

med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 

egenförsörjning ska vara oförändrade.  

 

att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 

beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 5 2021
(Signerat, SHA-256 26C28AC50171F2028E69D30CDC2FB4CB635691E3A0E457FBFD0041186ED7C6AD)

Sida 4 av 8



 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 5 – 2021 

           222000–2030 Sida 5 av 7 

Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 

projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  

att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 

ESF projekt. 

att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 

ESF projekt krävs.  

 
§ 62 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, har 

bifogats handlingarna till mötet och redovisas av verksamhetsutvecklaren.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.  

Styrelsen beslutar: 

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

§ 63 Val av ordförande 2022, beslut 

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

och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli ordförande 2022 är VGR,s 

representant.  

Förslag till beslut:   
att  välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 

Styrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag och välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 

§ 64  Val av vice ordförande 2022, beslut 

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

turordning och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli vice ordförande 

2022 är Uddevalla kommuns representant. 

Förslag till beslut:  
att  välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2022. 

Styrelsen beslutar 
att välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2021.  

 

§ 65 Jämställdhetsarbete  

Dialog utifrån föreläsningen på Förbundets dag den 28 sept om jämställdhet. Det framförs att förbundet  

jobbar bra idag men att ytterligare insatser bör kunna driva arbetet framåt. Alla steg som går att ta är viktiga.  

Förslag är att formulera mål för jämställdhetsarbetet och att styrelsen i högre grad kan efterfråga hur  

arbetet fortlöper.  
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§ 66 Information och reflektioner 

✓ Besök till kommunerna 

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har under hösten besökt kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelserna i samtliga av förbundets kommuner. Det har varit uppskattat med det förändrade 

upplägget som inneburit mindre statistik och mer konkreta inslag och beskrivningar av faktiska ”case”. 

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med berörd Rehabvägledare besökt två folkhälsoråd för 

information och dialog om arbetet i kommunerna och om tänkbara gemensamma utvecklingsområden. Fler 

besök i folkhälsoråden planeras under 2022. 

✓ Ansvarsfrihet för 2020 

Styrelsen 2020 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga medlemmar.  

✓ NNS information från medlemsmötet den 2 december 

Ordförande rapporterar från NNS medlemsmöte. Det blir ingen höjning av serviceavgiften från 2 till 3 

promille. NNS styrelse fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation med uppdrag att 

göra en översyn över nuvarande arbetsordning och organisation till årsmötet 2022. I uppdraget ska ingå 

ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys för olika alternativ.  

✓ Utbildningar: Tjänstedesign och BIP 

2 dagars utbildning i tjänstedesign kommer att genomföras 18 och 19 januari. Samtlig personal som arbetar 

med uppdrag för Sof Väst kommer att delta. Inbjudan har även gått till parterna. 

Första ”Kick-off” för att arbeta enligt den danska BIP metoden, som har visat på vilka indikatorer som skapar 

progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex 

problematik, blir den 10 mars. Den inbjudan riktar sig till politiker och anställda i kommunerna Orust, Lysekil 

och Munkedal vilka har anmält intresse av att delta och till samtlig personal som arbetar i insatser 

finansierade av Sof Väst. 

✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 5 – 6 april 

Enligt beslut i styrelsen den 28 maj, ska så många som önskar från styrelsen, beredningsgruppen och 

personalen ha möjlighet att delta. Vi inväntar inbjudan med anmälning. Intresse för deltagande har anmälts 

från 9 styrelseledamöter, samt 2 som åker på något annat förbunds räkning, 10 representanter från 

beredningsgruppen och samtlig personal.  

Förslag till beslut:   

att  notera informationen  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen  

§ 67 Mötestider 2022 

Mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet och nästa styrelsemöte är: 

22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  

    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  
 

Förslag till beslut:   

att  notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 

medlemsdialog på em. Beslutar enligt lagt förslag 
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Styrelsen beslutar: 

att notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 

medlemsdialog på em. 

§ 68 Nya frågor 

Inga nya frågor var anmälda.   

§ 69 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte. Ordförande och vice ordförande tackade för förtroendet 2021.  

Ordförande tackade för gott samarbete under året och önskade alla ledamöter och all personal God jul. 
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Datum:  2021 – 12 – 10       
Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Samordningsförbundet Väst, lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 
 


§ 54 – 69  


Beslutande Kenneth Carlsson   Färgelanda kommun   


närvarande på plats: Robert Yngve   VG-regionen 


 Anna Andersson   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 


Närvarande ersättare Henrik Sundström   Uddevalla kommun 


på plats: 
   


Närvarande ordinarie/ Anders Paulsson   Arbetsförmedlingen 


Ersättare via Teams: Annica Erlandsson   VG-regionen 


 Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun 


 Ricard Söderberg   Lysekils kommun  


 Nils-Olof Bengtson   Sotenäs kommun  


 Pia Tysklind   Strömstads kommun  


  
    


Övriga deltagare: Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 


Tid och plats för justering: 2021-12-14, Protokollet kommer att justeras digitalt 


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


 Maria Hassing Karlander 


 


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


 Kenneth Carlsson 


 


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


 Robert Yngve 
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§ 54 Mötes öppnande  


Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 55 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 56 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick  


Styrelsen beslutar: 


att  fastställa dagordning enligt utskick  


§ 57 Styrelseprotokoll nr 3 – 2021-09-28 och styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07 


Inga synpunkter framkom.  


Förslag till beslut:   


att  lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 


§ 58  Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021 


Avvikelsen från budget är 1 047 101 kr. Avvikelsen från budget har ökat med 268 tkr från uppföljningen t o m 


augusti. Det beror först och främst på sjukskrivningar och VAB hos personalen och inställd Arenadag och att 


utvecklingen av lokal samverkan samt utbildning i BIP och Tjänstedesign är framflyttat till 2022. Prognosen 


för eget kapital vid årsskiftet är 1 803 348 kr. Enligt nationella rådets rekommendation bör förbundet vid 


årsskiftet ha 1 778 000 kr.   


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.  


Styrelsen beslutar: 


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


§ 59 Aktuell lägesrapport och statistik 


Inflödet är gott, 325 nya ansökningar t o m 1 december. Men trycket är hårt på personalen bl.a. pga. att 


deltagarna som kommer har mycket komplexa problem med stor ohälsa och står långt ifrån 


arbetsmarknaden och därmed behöver mycket stöd. Rehabvägledarna signalerar även att de har stora 


svårigheter med att få tag i deltagarnas handläggare hos myndigheterna och att frågeställningar blir 


”hängande” i väntan på återkoppling. Dessutom har det varit sjukskrivningar och en del VAB hos personalen. 
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Intresseanmälan är ute för två uppdrag som Rehabvägledare. Den ena pga. att vi föreslår utökning av 


Rehabvägledare from 2022, se under punkt 8 verksamhetsplan 2022.  I intresseanmälan har vi därför skrivit 


att ett av uppdragen ”är under förutsättning att erforderliga beslut fattas”. Det andra uppdraget är för att 


Rehabvägledaren i Strömstad och Tanum har fått nytt arbete i Tanums kommun.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


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


§ 60 Information om att samtliga parter har godkänt Melleruds kommuns medlemskap från 2022-   


01-01 och den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 


Samtliga parter har utan diskussion godkänt och välkomnat Melleruds kommun som medlem i Sof Väst och 


samtidigt godkänt den nya förbundsordningen. Den 15 december väljer Melleruds kommun en 


styrelseledamot/ersättare till styrelsen i Sof Väst.  


Styrelsen framför sitt tack till personalen i Sof Väst för snabb hantering av ärendet samt stort tack till 


samtliga medlemparter för snabb beslutshantering.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna informationen och välkomna Melleruds kommun till förbundet from årsskiftet.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och välkomna Melleruds kommun till förbundet from 


årsskiftet. 


§ 61 Verksamhetsplan med budget 2022 och verksamhetsinriktning t o m 2024. 


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


budgeten fastställs vara offentligt. Pga. risk för smittspridning vid öppet möte, så hade kungjorts att 


de som så önskade kunde anmäla sig och ha möjlighet att delta digitalt. Ingen hade anmält sig. 


Insatserna 2022 kommer bestå av 7 Rehabvägledare vilka är basen i verksamheten och utredningsenhet 


som består av 2,8 tjänster, 1,8 arbetsterapeuter och en utredare. Som stöd till insatserna och utveckling av 


verksamheten finns en tjänst som verksamhetsutvecklare. 


Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 bygger på beslut från tidigare i år om framtida verksamhetsinriktning.  


Där framgår bl a att Sof Väst tillsammans med angränsande Samordningsförbund ska undersöka 


möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga 


ESF projekt. Programförslag för kommande ESF-projekt är ännu inte beslutat hos regeringen och EU-


kommissionen. Utlysning bedöms ske i slutet av första halvåret 2022 och brukar ligga ute i par månader. 


Verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som har förts med angränsande 


Samordningsförbund. 


Verksamhetens mål har justerats och nya mål föreslås: 


35 % av deltagarna vid avslut ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion 


eller till studier. Målet är justerat från 40% till 35%. 
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25 % av deltagarna ska vid avslut ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. Målet är 


justerat från 30% till 25%. 


 


Inskrivningstiden för deltagare är justerade från att ha varit max 12 månader och 6 mån i genomsnitt till att 


nu bli max 18 månader och 9 månader i genomsnitt. Detta mot bakgrund av att deltagarna står längre ifrån 


arbetsmarknaden och behöver stöd under längre tid samt att alla deltagare numera får omedelbart stöd av 


Rehabvägledare. 


  


Nya mål kopplade till NNS indikatorarbete är att 75 % av deltagarna vid avslut ska uppleva att de har fått det 


stöd som är till nytta för dem.  


50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  


Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare.  


Nytt mål som föreslås är att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan 


har blivit bättre. 


Diskussioner förs om de förslagna målen och det framförs att ambitionsnivån och målsättningen inte bör 


ändras utan vara oförändrad när det gäller andel deltagare som avslutas till arbete/studier och för andelen 


deltagare i egen försörjning vid avslut.  Mötet anser också att mer dialog kring målarbetet bör ske och att det 


sker i samverkan med Beredningsgruppen enligt skrivning i verksamhetsplan.  


Förslag till beslut:    


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 


med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 


egenförsörjning ska vara oförändrade.  


 


att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 


beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  


att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 


projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  


att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 


ESF projekt. 


att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 


ESF projekt krävs.  


Styrelsen beslutar 
att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 


med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 


egenförsörjning ska vara oförändrade.  


 


att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 


beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  
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att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 


projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  


att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 


ESF projekt. 


att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 


ESF projekt krävs.  


 
§ 62 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, har 


bifogats handlingarna till mötet och redovisas av verksamhetsutvecklaren.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.  


Styrelsen beslutar: 


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


§ 63 Val av ordförande 2022, beslut 


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


och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli ordförande 2022 är VGR,s 


representant.  


Förslag till beslut:   
att  välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 


Styrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag och välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 


§ 64  Val av vice ordförande 2022, beslut 


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


turordning och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli vice ordförande 


2022 är Uddevalla kommuns representant. 


Förslag till beslut:  
att  välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2022. 


Styrelsen beslutar 
att välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2021.  


 


§ 65 Jämställdhetsarbete  


Dialog utifrån föreläsningen på Förbundets dag den 28 sept om jämställdhet. Det framförs att förbundet  


jobbar bra idag men att ytterligare insatser bör kunna driva arbetet framåt. Alla steg som går att ta är viktiga.  


Förslag är att formulera mål för jämställdhetsarbetet och att styrelsen i högre grad kan efterfråga hur  


arbetet fortlöper.  
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§ 66 Information och reflektioner 


✓ Besök till kommunerna 


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har under hösten besökt kommunfullmäktige eller 


kommunstyrelserna i samtliga av förbundets kommuner. Det har varit uppskattat med det förändrade 


upplägget som inneburit mindre statistik och mer konkreta inslag och beskrivningar av faktiska ”case”. 


Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med berörd Rehabvägledare besökt två folkhälsoråd för 


information och dialog om arbetet i kommunerna och om tänkbara gemensamma utvecklingsområden. Fler 


besök i folkhälsoråden planeras under 2022. 


✓ Ansvarsfrihet för 2020 


Styrelsen 2020 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga medlemmar.  


✓ NNS information från medlemsmötet den 2 december 


Ordförande rapporterar från NNS medlemsmöte. Det blir ingen höjning av serviceavgiften från 2 till 3 


promille. NNS styrelse fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation med uppdrag att 


göra en översyn över nuvarande arbetsordning och organisation till årsmötet 2022. I uppdraget ska ingå 


ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys för olika alternativ.  


✓ Utbildningar: Tjänstedesign och BIP 


2 dagars utbildning i tjänstedesign kommer att genomföras 18 och 19 januari. Samtlig personal som arbetar 


med uppdrag för Sof Väst kommer att delta. Inbjudan har även gått till parterna. 


Första ”Kick-off” för att arbeta enligt den danska BIP metoden, som har visat på vilka indikatorer som skapar 


progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex 


problematik, blir den 10 mars. Den inbjudan riktar sig till politiker och anställda i kommunerna Orust, Lysekil 


och Munkedal vilka har anmält intresse av att delta och till samtlig personal som arbetar i insatser 


finansierade av Sof Väst. 


✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 5 – 6 april 


Enligt beslut i styrelsen den 28 maj, ska så många som önskar från styrelsen, beredningsgruppen och 


personalen ha möjlighet att delta. Vi inväntar inbjudan med anmälning. Intresse för deltagande har anmälts 


från 9 styrelseledamöter, samt 2 som åker på något annat förbunds räkning, 10 representanter från 


beredningsgruppen och samtlig personal.  


Förslag till beslut:   


att  notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen  


§ 67 Mötestider 2022 


Mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet och nästa styrelsemöte är: 


22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  


    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  
 


Förslag till beslut:   


att  notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 


medlemsdialog på em. Beslutar enligt lagt förslag 
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Styrelsen beslutar: 


att notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 


medlemsdialog på em. 


§ 68 Nya frågor 


Inga nya frågor var anmälda.   


§ 69 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte. Ordförande och vice ordförande tackade för förtroendet 2021.  


Ordförande tackade för gott samarbete under året och önskade alla ledamöter och all personal God jul. 





