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Underskrift:  ........................................................  

 

Datum:  2021 – 05 – 28      
Tid:  14.00 – 16.30  
Plats:  Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 

 Ordinarie ledamöter deltar på plats, ersättare via Teams  

§ 16 -  30 

Beslutande Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun   

närvarande på plats: Robert Yngve  VG-regionen 

 Anna Andersson  Försäkringskassan tjg ersättare § 16-23, 25 och 27-30  

 

Närvarande ersättare  Linda Biltmark  Försäkringskassan  

via Teams: Catarina Sjöstrand  Arbetsförmedlingen 

 Ricard Söderberg  Lysekils kommun 

 Karin Blomstrand  Munkedals kommun   

 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 

 Roger Wallentin  Tanums kommun 

 Pia Tysklind  Strömstads kommun  

 Henrik Sundström   Uddevalla kommun 

 Annica Erlandsson  VG-regionen  
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

Tid och för justering: 2021-06-08, Protokollet justeras digitalt 
 

 

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

 Gudrun Emilsdottir 
 

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

 Kenneth Carlsson 
 

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

 Robert Yngve 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast 
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-06-08 – 2021-06-29 

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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§ 16 Mötes öppnande  

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna, både dem som är på plats och ersättare som finns med 

via Teamslänk och förklarar mötet öppnat.  

§ 17 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.  

§ 18 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.  

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter 

samtliga beslutspunkter, från ca kl. 15.00.  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter 

samtliga beslutspunkter, ca kl. 15.00.    

§ 19 Styrelseprotokoll nr 1 – 2021-03-19 

Inga synpunkter framkom.  

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 20  God ekonomisk hushållning, beslut 

Efter synpunkter från revisorerna om att ”God ekonomisk hushållning” ska innehålla mätbara mål, så finns ny 

formulering om vad som är God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst. Förslaget hade 

skickats ut med handlingarna till mötet. 

Förslag till beslut:   

att  God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell 

samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk 

hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha 

målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 

insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  

  Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 
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Styrelsen beslutar: 

att  besluta i enlighet med förslag till beslut att för Samordningsförbundet Väst så utgår God 

ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst ifrån lagen om finansiell samordning 21 

§. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. 

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha 

målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 

insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  

  Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

§ 21 Ekonomisk uppföljning januari – april 2021, beslut 

Avvikelsen från budget är 376 287 kr.  

Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona, att personal har haft frånvaro och då i första hand 

VAB. Personalen och styrelsen har inte deltagit fysiskt på möten, konferenser eller liknande vilket också 

bidragit till mindre kringkostnader, resor och dylikt. 

Prognosen är 1 127 348 kr i eget kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget 

kapital vid året slut än vad som framgår av verksamhetsplanen. 

Enligt trappstegsmodellen bör Sof Väst 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. 

§ 22 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 

Insatserna bedrivs fortsatt i anpassad form och personalen arbetar hemma i så stor utsträckning det är 

möjligt. Möten och nätverksträffar sker huvudsakligen digitalt eller via telefon. 

Ett nytt arbetssätt har införts i år, där parterna remitterar till Sof Väst och inte till speciell insats. Personalen 

som arbetar i insatserna inleder med kartläggning, med deltagarens behov i centrum. Vid ”kö” som enbart 

har gällt 4 veckors utredningen, backar vi till vårt uppdrag att arbetslinjen ska vara tydlig och vid 

prioriteringar ska gälla i första hand dem som bäst kan tillgodogöra sig insatsen och personer upp till 29 år i 

andra hand. 

Inflöde av remisser är gott. Totalt 164 nya remisser och därmed ligger antal inkomna remisser hittills i år över 

genomsnittet för 2020. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  

§ 23 Beredningsgruppens arbete med förslag till insatser 2022 inkl. ev. ESF-projekt, beslut 

Sammanfattning från beredningsgruppens möte på fm och mötet med beredningsgruppen och styrelsen 

mellan 13 – 14. Diskussioner fördes. 
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Förslag till beslut:   

 att  Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag 

till beslut till mötet i september. 

att Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans 

med andra Samordningsförbund i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.   

Styrelsen beslutar: 

att Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag 

till beslut till mötet i september. 

att Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans 

med andra Sof i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.   

§ 24 Indikatorerna, hur kan vi använda resultatet och bli bättre?  

Resultatet följs internt och används i syfte att följa upp pågående verksamhet samt att utveckla och 

förbättra. Förbundet saknar däremot struktur för hur resultatet används på styrelse- och 

beredningsgruppsnivå. Diskussion kring användandet av indikatorerna förs och styrelsen framför önskemål 

om tätare återkoppling av resultatet.  

Förslag till beslut:   

att  tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.  

Styrelsen beslutar: 

att tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.  

§ 25 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, beslut 

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

handlingarna till mötet. De största verksamhetsriskerna är som tidigare alla restriktioner och 

försiktighetsåtgärder pga. Coronapandemin. Medan de största externa riskerna är förändringar i regelverken 

hos de statliga myndigheterna och då först och främst hos Arbetsförmedlingen och hur det kommer att 

påverka Samordningsförbunden framöver. 

Förslag till beslut:  

att framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst 

en gång per år, vid räkenskapsårets början. 

att förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen 

gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.  

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen. 

Styrelsen beslutar: 

att framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst 

en gång per år, vid räkenskapsårets början. 

att förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen 

gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021
(Signerat, SHA-256 5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4)

Sida 4 av 8



 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2021 

           222000–2030 Sida 5 av 7 

Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen. 

§ 26 Rapport från NNS årsmöte och planeringsdagar 

Ordförande Kenneth Carlsson, styrelseledamot Karin Blomstrand och förbundschefen deltog på NNS årsmöte 

och informerade. NNS styrelse hade fått en del kritik ifrån revisorerna och fick det även på mötet. Kritiken 

handlade först och främst om redovisning av budget och att NNS behöver bli mera transparant mot 

medlemmarna. Mötet beslutade om att en extern revision ska genomföras. Mötet var digitalt och protokollet 

från mötet kommer att publiceras på NNS hemsida Protokoll (nnsfinsam.se) där finns även NNS 

styrelseprotokoll mm. Karin Blomstrand blev invald till NNS styrelse och har nu deltagit på planeringsdagarna 

och informerade om arbetet framåt i NNS.  

Förslag till beslut:   

att  förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till. 

att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.  

att tacka för redovisningen och notera informationen.  

Styrelsen beslutar: 

att  förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till. 

att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.  

att tacka för redovisningen och notera informationen.  

§ 27 Aktuell information: 

✓ AF och FK`s viljeinriktning gällande Samordningsförbund 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom 

samordningsförbund, där det bland annat framgår att de ska stärka sina respektive medarbetare att driva 

samverkan genom samordningsförbund. Det ska främst göras genom att:  

• stärka kunskapen om tillgängliga insatser  

• hänvisa fler individer till insatser  

• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar  

• medverka med medarbetare i insatser 

✓ Regionala Samverkansgruppen, beslut 

Regionala samverkansgruppen har funnits sedan tiden före Samordningsförbund och var mycket drivande i 

arbetet att det bildades Samordningsförbund inom VG-regionen, Regional samverkansgrupp - Samverkan VG. 

Vid gruppens senast möte den 17 maj diskuterades gruppens framtid om den behövs och vad den i så fall har 

för syfte och vad den i så fall ska ha för framtida inriktning? Frågan är om gruppen upphör hur parterna vill 

möta samordningsförbundens behov regionalt?  

✓ Digital signering 

Nu fungerar det med digital signering av handlingar inom förbundet. Protokollen, arvodesblanketterna mm 

kommer framöver att signeras digitalt. Det kommer att underlätta mycket i arbetet 

✓ Besök till KS och KF till hösten 

Inbjudan har gått ut till samtliga kommuner och flera av kommunerna har redan hört av sig och bokat besök. 

✓ Finsamkonferensen 2022 planeras 5 – 6 april i Halmstad 
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Vi får hoppas att det går att genomföra den och att vi kommer att kunna delta på plats. Förslag att erbjuda 

de som vill i beredningsgruppen, styrelsen och personalen som finansieras av Samordningsförbundet Väst, 

att delta.  

Förslag till beslut: 

att notera AF och FK´s viljeinriktning gällande Samordningsförbund. 

att notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag 

att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet 

tillför Samordningsförbundet Väst.  

att Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor 

utsträckning som möjligt. 

att styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten 

samt vilken information kommunerna vill ha. 

att det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på 

Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 

Styrelsen beslutar 

att notera AF och FK´s viljeinriktning gällande Samordningsförbund. 

att notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag 

att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet 

tillför Samordningsförbundet Väst.  

att Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor 

utsträckning som möjligt. 

att styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten 

samt vilken information kommunerna vill ha. 

att det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på 

Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 

§ 28 Mötestider 2021 

Nytt är att mötet med Beredningsgruppen den 28 september blir 2 timmar, 13 – 15 och styrelsemötet blir 

framflyttat till 15 – 17.   

Förslag till beslut: 

att  följande mötestider gäller under resten av året. 

 28 september    8.30 – 12.00   Förbundets Dag, tema JGL, Kunskapens Hus i Dingle 

 13.00 – 15.00  Möte med Beredningsgruppen om insatser 2022 
 15.00 – 17.00 Styrelsemöte  

 19 november  13.00 – 16.00   Styrelsemöte, Sof Väst på Silentzvägen 6 Uddevalla 

att under 2022 undvika mötestider på fredagar. 
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Styrelsen beslutar: 

att anta justerat förslag om mötestider under resten av året 

att under 2022 undviker förbundet mötestider på fredagar. 

§ 29 Nya frågor 

Inga nya frågor var anmälda. 

§ 30 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte och önskade trevlig sommar.  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021
(Signerat, SHA-256 5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4)

Sida 7 av 8



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

KENNETH CARLSSONNamn: 
2021-06-07 15:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

ROBERT YNGVENamn: 
2021-06-07 23:23Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

Gudrun EmilsdottirNamn: 
2021-06-07 15:19Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4

Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021
(Signerat, SHA-256 5F609C5B970864B86AA0E6BF4A2C667F37C8023EAA6558994EDE0A6C65A140B4)

Sida 8 av 8


	Signering




 Samordningsförbundet Väst Sammanträdesprotokoll nr 2 – 2021  


           222000–2030 Sida 1 av 7 


Underskrift:  ........................................................  


 


Datum:  2021 – 05 – 28      
Tid:  14.00 – 16.30  
Plats:  Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 


 Ordinarie ledamöter deltar på plats, ersättare via Teams  
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Beslutande Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun   


närvarande på plats: Robert Yngve  VG-regionen 


 Anna Andersson  Försäkringskassan tjg ersättare § 16-23, 25 och 27-30  


 


Närvarande ersättare  Linda Biltmark  Försäkringskassan  


via Teams: Catarina Sjöstrand  Arbetsförmedlingen 


 Ricard Söderberg  Lysekils kommun 


 Karin Blomstrand  Munkedals kommun   


 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 


 Roger Wallentin  Tanums kommun 


 Pia Tysklind  Strömstads kommun  


 Henrik Sundström   Uddevalla kommun 


 Annica Erlandsson  VG-regionen  
    


Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 


 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
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§ 16 Mötes öppnande  


Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna, både dem som är på plats och ersättare som finns med 


via Teamslänk och förklarar mötet öppnat.  


§ 17 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.  


§ 18 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.  


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter 


samtliga beslutspunkter, från ca kl. 15.00.  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordning med den ändringen att ta informationspunkterna först och därefter 


samtliga beslutspunkter, ca kl. 15.00.    


§ 19 Styrelseprotokoll nr 1 – 2021-03-19 


Inga synpunkter framkom.  


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 20  God ekonomisk hushållning, beslut 


Efter synpunkter från revisorerna om att ”God ekonomisk hushållning” ska innehålla mätbara mål, så finns ny 


formulering om vad som är God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst. Förslaget hade 


skickats ut med handlingarna till mötet. 


Förslag till beslut:   


att  God ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell 


samordning 21 §. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk 


hushållning. Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 


Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 


ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha 


målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 


insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  


  Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 
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Styrelsen beslutar: 


att  besluta i enlighet med förslag till beslut att för Samordningsförbundet Väst så utgår God 


ekonomisk hushållning för Samordningsförbundet Väst ifrån lagen om finansiell samordning 21 


§. Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. 


Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 


Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 


ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha 


målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 


insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  


  Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 


§ 21 Ekonomisk uppföljning januari – april 2021, beslut 


Avvikelsen från budget är 376 287 kr.  


Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona, att personal har haft frånvaro och då i första hand 


VAB. Personalen och styrelsen har inte deltagit fysiskt på möten, konferenser eller liknande vilket också 


bidragit till mindre kringkostnader, resor och dylikt. 


Prognosen är 1 127 348 kr i eget kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget 


kapital vid året slut än vad som framgår av verksamhetsplanen. 


Enligt trappstegsmodellen bör Sof Väst 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. 


§ 22 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 


Insatserna bedrivs fortsatt i anpassad form och personalen arbetar hemma i så stor utsträckning det är 


möjligt. Möten och nätverksträffar sker huvudsakligen digitalt eller via telefon. 


Ett nytt arbetssätt har införts i år, där parterna remitterar till Sof Väst och inte till speciell insats. Personalen 


som arbetar i insatserna inleder med kartläggning, med deltagarens behov i centrum. Vid ”kö” som enbart 


har gällt 4 veckors utredningen, backar vi till vårt uppdrag att arbetslinjen ska vara tydlig och vid 


prioriteringar ska gälla i första hand dem som bäst kan tillgodogöra sig insatsen och personer upp till 29 år i 


andra hand. 


Inflöde av remisser är gott. Totalt 164 nya remisser och därmed ligger antal inkomna remisser hittills i år över 


genomsnittet för 2020. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  


§ 23 Beredningsgruppens arbete med förslag till insatser 2022 inkl. ev. ESF-projekt, beslut 


Sammanfattning från beredningsgruppens möte på fm och mötet med beredningsgruppen och styrelsen 


mellan 13 – 14. Diskussioner fördes. 
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Förslag till beslut:   


 att  Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag 


till beslut till mötet i september. 


att Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans 


med andra Samordningsförbund i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.   


Styrelsen beslutar: 


att Beredningsgruppen får arbeta vidare med förslag till insatser 2022 och återkomma med förslag 


till beslut till mötet i september. 


att Samordningsförbundet Väst har för avsikt att föra fortsatta samtal om ESF projekt tillsammans 


med andra Sof i Västra Götaland och där behovet skall vara styrande.   


§ 24 Indikatorerna, hur kan vi använda resultatet och bli bättre?  


Resultatet följs internt och används i syfte att följa upp pågående verksamhet samt att utveckla och 


förbättra. Förbundet saknar däremot struktur för hur resultatet används på styrelse- och 


beredningsgruppsnivå. Diskussion kring användandet av indikatorerna förs och styrelsen framför önskemål 


om tätare återkoppling av resultatet.  


Förslag till beslut:   


att  tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.  


Styrelsen beslutar: 


att tacka för informationen och att styrelsen får tätare återkoppling av resultatet.  


§ 25 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, beslut 


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


handlingarna till mötet. De största verksamhetsriskerna är som tidigare alla restriktioner och 


försiktighetsåtgärder pga. Coronapandemin. Medan de största externa riskerna är förändringar i regelverken 


hos de statliga myndigheterna och då först och främst hos Arbetsförmedlingen och hur det kommer att 


påverka Samordningsförbunden framöver. 


Förslag till beslut:  


att framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst 


en gång per år, vid räkenskapsårets början. 


att förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen 


gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.  


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen. 


Styrelsen beslutar: 


att framöver ska det framgå i uppföljningen att attest- och delegationsordningen uppdateras minst 


en gång per år, vid räkenskapsårets början. 


att förbundschefen får i uppdrag att se över formuleringarna i risk – och väsentlighetsanalysen 


gällande arbetsmiljö och utlåning av personal.  
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att godkänna redovisningen av internkontrollplanen. 


§ 26 Rapport från NNS årsmöte och planeringsdagar 


Ordförande Kenneth Carlsson, styrelseledamot Karin Blomstrand och förbundschefen deltog på NNS årsmöte 


och informerade. NNS styrelse hade fått en del kritik ifrån revisorerna och fick det även på mötet. Kritiken 


handlade först och främst om redovisning av budget och att NNS behöver bli mera transparant mot 


medlemmarna. Mötet beslutade om att en extern revision ska genomföras. Mötet var digitalt och protokollet 


från mötet kommer att publiceras på NNS hemsida Protokoll (nnsfinsam.se) där finns även NNS 


styrelseprotokoll mm. Karin Blomstrand blev invald till NNS styrelse och har nu deltagit på planeringsdagarna 


och informerade om arbetet framåt i NNS.  


Förslag till beslut:   


att  förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till. 


att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.  


att tacka för redovisningen och notera informationen.  


Styrelsen beslutar: 


att  förbundschefen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av utträde ur NNS och hur det går till. 


att önska Karin lycka till med arbetet i NNS.  


att tacka för redovisningen och notera informationen.  


§ 27 Aktuell information: 


✓ AF och FK`s viljeinriktning gällande Samordningsförbund 


Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom 


samordningsförbund, där det bland annat framgår att de ska stärka sina respektive medarbetare att driva 


samverkan genom samordningsförbund. Det ska främst göras genom att:  


• stärka kunskapen om tillgängliga insatser  


• hänvisa fler individer till insatser  


• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar  


• medverka med medarbetare i insatser 


✓ Regionala Samverkansgruppen, beslut 


Regionala samverkansgruppen har funnits sedan tiden före Samordningsförbund och var mycket drivande i 


arbetet att det bildades Samordningsförbund inom VG-regionen, Regional samverkansgrupp - Samverkan VG. 


Vid gruppens senast möte den 17 maj diskuterades gruppens framtid om den behövs och vad den i så fall har 


för syfte och vad den i så fall ska ha för framtida inriktning? Frågan är om gruppen upphör hur parterna vill 


möta samordningsförbundens behov regionalt?  


✓ Digital signering 


Nu fungerar det med digital signering av handlingar inom förbundet. Protokollen, arvodesblanketterna mm 


kommer framöver att signeras digitalt. Det kommer att underlätta mycket i arbetet 


✓ Besök till KS och KF till hösten 


Inbjudan har gått ut till samtliga kommuner och flera av kommunerna har redan hört av sig och bokat besök. 


✓ Finsamkonferensen 2022 planeras 5 – 6 april i Halmstad 



http://www.nnsfinsam.se/dokument/protokoll.aspx

https://www.samverkanvg.se/regional-samverkan/regional-samverksansgrupp/
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Vi får hoppas att det går att genomföra den och att vi kommer att kunna delta på plats. Förslag att erbjuda 


de som vill i beredningsgruppen, styrelsen och personalen som finansieras av Samordningsförbundet Väst, 


att delta.  


Förslag till beslut: 


att notera AF och FK´s viljeinriktning gällande Samordningsförbund. 


att notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag 


att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet 


tillför Samordningsförbundet Väst.  


att Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor 


utsträckning som möjligt. 


att styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten 


samt vilken information kommunerna vill ha. 


att det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på 


Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 


Styrelsen beslutar 


att notera AF och FK´s viljeinriktning gällande Samordningsförbund. 


att notera informationen om Regionala samverkansgruppen och att ge förbundschefen i uppdrag 


att till nästa möte ta fram ett underlag med en redovisning av vad gruppen och dess arbetet 


tillför Samordningsförbundet Väst.  


att Samordningsförbundet Väst kommer framöver att använda sig av digital signering i så stor 


utsträckning som möjligt. 


att styrelseledamöterna bevakar att samtliga kommuner bokar in besök till KS eller KF till hösten 


samt vilken information kommunerna vill ha. 


att det avsätts pengar i budget 2022 så att så många som så önskar från förbundet kan delta på 


Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 


§ 28 Mötestider 2021 


Nytt är att mötet med Beredningsgruppen den 28 september blir 2 timmar, 13 – 15 och styrelsemötet blir 


framflyttat till 15 – 17.   


Förslag till beslut: 


att  följande mötestider gäller under resten av året. 


 28 september    8.30 – 12.00   Förbundets Dag, tema JGL, Kunskapens Hus i Dingle 


 13.00 – 15.00  Möte med Beredningsgruppen om insatser 2022 
 15.00 – 17.00 Styrelsemöte  


 19 november  13.00 – 16.00   Styrelsemöte, Sof Väst på Silentzvägen 6 Uddevalla 


att under 2022 undvika mötestider på fredagar. 
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Styrelsen beslutar: 


att anta justerat förslag om mötestider under resten av året 


att under 2022 undviker förbundet mötestider på fredagar. 


§ 29 Nya frågor 


Inga nya frågor var anmälda. 


§ 30 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte och önskade trevlig sommar.  





