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§ 24 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 25 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.  

§ 26 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 

Inga synpunkter.  

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 

Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  

Förslag till beslut:   

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   

att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

Styrelsen beslutar: 

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 

Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 

sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 

det prognostiseras överskott under året.  

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 

Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen. 

Styrelsen beslutar: 

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

§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  

Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 

en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 

pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  

Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

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

§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

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

handlingarna till mötet.  

Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 

personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 32  Aktuell information och reflektioner  

✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  

De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 

emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 

Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 

fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 

verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
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✓ Arenadagen 22 april 

Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 

samverkansparter. 

✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 

Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 

förstudierna.   

✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  

Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  

Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   

✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  

Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 

gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 

✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  

MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 

eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  

Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 

Förslag till beslut:   

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 

Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 

på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  

Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 

stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  

Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  

Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  

Förslag till beslut:   

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 

årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys. 

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

Styrelsen beslutar: 

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 

årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 

att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys.  

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

§ 34 Besök till KS och KF till hösten 

Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 

önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  

Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  

Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 

sina respektive kommuner.  

Förslag till beslut:   

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

Styrelsen beslutar: 

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

§ 35 Mötestider 2022 

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 

• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 

• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut:  

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

Styrelsen beslutar: 

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 

En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 

ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden.   

Förslag till beslut:  

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

§ 37 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 

kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  
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§ 24 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 25 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.  


§ 26 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 


Inga synpunkter.  


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 


Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  


Förslag till beslut:   


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   


att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


Styrelsen beslutar: 


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 


Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 


sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 


det prognostiseras överskott under året.  


Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 


Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 


Styrelsen beslutar: 


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


§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  


Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 


en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 


pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  


Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


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


§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


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


handlingarna till mötet.  


Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 


personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 32  Aktuell information och reflektioner  


✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  


De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 


emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 


Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 


fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 


verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
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✓ Arenadagen 22 april 


Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 


samverkansparter. 


✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 


Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 


förstudierna.   


✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  


Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  


Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   


✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  


Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 


gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 


✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  


MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 


eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  


Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 


Förslag till beslut:   


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 


Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 


på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  


Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 


stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  


Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  


Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  


Förslag till beslut:   


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 


årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys. 


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


Styrelsen beslutar: 


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 


årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 


att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys.  


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


§ 34 Besök till KS och KF till hösten 


Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 


önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  


Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  


Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 


sina respektive kommuner.  


Förslag till beslut:   


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


Styrelsen beslutar: 


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


§ 35 Mötestider 2022 


Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 


• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 


• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 


Förslag till beslut:  


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


Styrelsen beslutar: 


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 


En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 


ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 


arbetsmarknaden.   


Förslag till beslut:  


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


§ 37 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 


kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  


 


 


 


 
 





