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§ 29 Mötes öppnande  

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 30 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.  

§ 31 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar 

Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i 

kommunerna. 

Styrelsen beslutar: 

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar 

Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i 

kommunerna. 

§ 32 Styrelseprotokoll nr 2 – 2021-05-28 

Inga synpunkter framkom. De uppdrag som gavs vid mötet återkommer senare på dagordningen. 

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 33  Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2021 

Avvikelsen från budget är 778 461 kr. Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona. Avvikelsen hos 

Rehabvägledarna på 318 934 kr, det får man dela på 6 heltider i 8 månader, gäller i första hand frånvaro 

hos en person under våren. Varken personal eller styrelsen har deltagit fysiskt på möten, konferenser eller 

liknande och därmed mycket mindre kringkostnader, resor och dylikt. Prognosen är 1 368 348 kr i eget 

kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget kapital vid året slut än vad som 

fanns i verksamhetsplan för 2021. Enligt trappstegsmodellen 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. 
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§ 34 Aktuell lägesrapport och statistik 

Insatserna börjar sakta återgå mera till det ”normala”, men försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.  

Inflöde av remisser är fortfarande gott och över genomsnitt för 2020. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

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

§ 35 Delårsredovisning januari – augusti 2021 inkl. statistik 

Förbundschef föredrar delårsrapporten med statistik. Ekonomisk uppföljning, se § 33.  

Antal deltagare är över målet, skulle vara minst 200 nya deltagare tom augusti och var 237.  

Totalt antal deltagare under januari – augusti var 369.  

Rehabvägledarna har haft totalt 242 deltagare och utredningen har haft 127 deltagare.  

Måluppfyllelsen antal deltagare i egen eller utan offentlig försörjning och i arbete och/eller studier vid 

avslut hos rehabvägledarna har ökat i år jämfört med 2020. 

Målet för de strukturella insatserna är att möta 450 personer/medarbetare under året eller 287 under 

januari - augusti. 187 samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet under 

perioden. 

Arenadag genomfördes digitalt där det deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat 

var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Flera planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har blivit inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a.  

Nationella Finsamkonferensen och Förbundets Dag har blivit framflyttat till slutet av september.  

Förslag till beslut:  

att  godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna. 

§ 36 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

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

handlingarna till mötet. De synpunkter som framfördes vid föregående möte har justerats. 

När avtalet med JP-infonet gällande GDPR går ut den 31 maj 2022, kommer Uddevalla kommun att ta över 

som dataskyddombud för Samordningsförbundet Väst.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 
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§ 37 Regionala samverkansgruppen, information 

Regionala samverkansgruppen kommer att upphöra i sin nuvarande form. Alla är överens om att 

samverkan behövs på regionalnivå för de 4 parterna som ingår i samordningsförbunden. För att förstärka 

den samverkan och utveckla regionala frågor som berör Samordningsförbunden kommer representanter i 

ledande ställning från parterna på regional nivå att minst 2 ggr/år träffa förbundscheferna i deras nätverk. 

Förslag till beslut:   

att  tacka för informationen  

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och tacka för informationen 

§ 38 Indikatorerna, information 

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing informerar från arbetet med indikatorerna och om de förändringar 

som genomförts. Enkäter för styrelse och beredningsgrupp fylldes i tidigare under dagen i samband med 

mötet med styrelsen och beredningsgruppen.  

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen om tätare återkoppling av resultatet. På dagens möte 

diskuteras formerna för det fortsatta arbetet och hur resultatet ska följas och användas.  

 

Förslag till beslut:   

att  förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. 

åtgärder genomförs i mars. 

Styrelsen beslutar: 

att  förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. 

åtgärder genomförs i mars. 

§ 39 NNS - Konsekvenser för Sof Väst vid eventuellt utträde ur NNS 

En bilaga med konsekvensbeskrivning för Sof Väst att lämna NNS hade bifogats handlingarna till mötet. 

Mycket av allt nationellt samarbete mellan Samordningsförbunden bedrivs via NNS, utbildningsinsatser, 

Indikatorerna, regeringsuppdraget ”Stoppa Våldet”, opinionsbildning mm. Dessutom har Sof Väst nu stora 

möjligheter att påverka arbetet i NNS då Karin Blomstrand styrelseledamot i Sof Väst ingår i NNS styrelsen. 

Karin Blomstrand informerar kort från styrelsearbetet i NNS. Digitala möten har arrangerats med förbundens 

chefer och ordförande. De största problemen anses vara en dåligt skött ekonomi och bristande 

kommunikation till medlemmarna. Återkommande uppföljning efterfrågas. 

• Svar till NNS om höjning av serviceavgiften  

Föreslagen höjning är från två till tre promille av förbundens bidrag. För Sof Väst innebär det nästan 10 tkr 

ytterligare per år. Styrelsen för Sof Väst anser att NNS måste sköta sin ekonomi bättre och redovisa 

tydligare vad pengarna går till.  

Förslag till beslut:   

att  avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.  

att  begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete. 
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att  säga nej till all höjning av serviceavgiften.  

Styrelsen beslutar: 

att  avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.  

att  begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete. 

att  säga nej till all höjning av serviceavgiften.  

§ 40 Sammanfattning från mötet med Beredningsgruppen tidigare under dagen och förslag till 

verksamhetsinriktning 2022 

Beredningsgruppen hade arbetat fram ett tydligt förslag till verksamhetsinriktning 2022. 

De två pågående insatserna med rehabvägledare och utredning fortsätter och utredningarna kommer att 

genomföras mera lokalt i kommunerna. De strukturella insatserna fortsätter och den lokala samverkan får 

utvecklas ytterligare.  

Budgetförutsättningarna är att förbundet kommer att ha närmare en miljon mindre i disponibla medel 

nästa år. Detta pga. att förbundet inte har eget kapital från tidigare år, överskottet är i balans och statens 

idealfördelning inför nästa år innebär 230 tkr mindre bidrag till Sof Väst 2022 än i år.  

Förslag till besparingar är 1,3 tjänst i utredningen, dvs. förbundet återrekryterar inte till uppdraget som 

arbetsterapeut och säger upp avtalet om 0,3 fysioterapeut. Dessutom säger förbundet upp avtalen med 

AME/AMA enheterna i kommunerna. Det är ändå kommuninvånare som bör åtnjuta dessa tjänster utan 

avtal och finansiering från Sof Väst. 

Förslag till beslut:   

att  ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022. 

att förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna 

och avtalet om 0,3 fysioterapeut. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Styrelsen beslutar: 

att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022. 

att förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna 

och avtalet om 0,3 fysioterapeut. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 41 Besök till kommunstyrelserna eller kommunfullmäktige 

Besök är bokade under hösten till flesta av förbundets kommunstyrelser eller kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut:   

att  notera informationen  

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och notera informationen 
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§ 42 Framtida möten och dess utformning; fysiska, digitala eller s k hybridmöten. 

En motion ligger till riksdagen om ändring i Finsamlagstiftningen om att tillåta styrelsemöte på distans. 

Hybridmöten, d v s en kombination av fysiskt möte och digitalt, förespråkas under förutsättning att väl  

anpassad utrustning finns i lokalen. Disciplin krävs och rutiner för hur hybridmöten genomförs bör ses över.  

Syftet och målet med mötet kan avgöra vilken typ av möte som väljs men det ska finnas möjlighet att  

medverka digitalt. 

Förslag till beslut:   

att styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. 

Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.  

Styrelsen beslutar: 

att styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. 

Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.  

§ 43 Förslag till mötestider 2022 

Förslag till mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet.  

Förslag till beslut:  

att                  styrelsen sammanträder följande dagar och tider under 2022:   

22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  

    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  

17 maj 8.30 – 16.30 8.30 – 12.00  Förbundets Dag  

   13.00 – 14.00  Möte med Beredningsgruppen                   

                         14.00 – 16.30  Styrelsemöte 

27 sept 12.00 – 17.00 12.00 – 15.00 Möte med Beredningsgruppen, inkl. gemensam lunch 

    15.00 – 17.00 Styrelsemöte 

22 nov 13.00 – 16.00  Styrelsemöte 

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut.   

§ 44 Nästa möte: 19 november kl. 13.00 – 16.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla  

Förslag till beslut:   

att  notera att nästa möte är 19 november. 

Styrelsen beslutar: 

att notera att nästa möte är 19 november.   

§ 45 Nya frågor 

Maria Hassing verksamhetsutvecklare informerar om genomförda och planerade möte med kommunernas 

folkhälsoråd, där även Sof Väst rehabvägledare i respektive kommun har medverkat.  

Informationen har varit uppskattad. 

Förslag till beslut:   

att  tacka för informationen  
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Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och tacka för informationen 

Anna Andersson lyfter frågan om hur vi kan jobba vidare med jämställdhetsfrågan med utgångspunkt från 

förmiddagens tema och utbildning.  

Förslag till beslut:   

att  ta med frågan till nästa möte  

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och ta med frågan till nästa möte 

§ 46 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för en lång och innehållsrik dag och ett bra möte.  
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§ 29 Mötes öppnande  


Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 30 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.  


§ 31 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar 


Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i 


kommunerna. 


Styrelsen beslutar: 


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägget att under punkten nya frågor informerar 


Maria Hassing, verksamhetsutvecklare, ifrån genomförda och planerade möten hos Folkhälsoråden i 


kommunerna. 


§ 32 Styrelseprotokoll nr 2 – 2021-05-28 


Inga synpunkter framkom. De uppdrag som gavs vid mötet återkommer senare på dagordningen. 


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 33  Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2021 


Avvikelsen från budget är 778 461 kr. Största delen av avvikelsen går att hänvisa till Corona. Avvikelsen hos 


Rehabvägledarna på 318 934 kr, det får man dela på 6 heltider i 8 månader, gäller i första hand frånvaro 


hos en person under våren. Varken personal eller styrelsen har deltagit fysiskt på möten, konferenser eller 


liknande och därmed mycket mindre kringkostnader, resor och dylikt. Prognosen är 1 368 348 kr i eget 


kapital vid årsskiftet och det ligger närmare vad förbundet bör ha i eget kapital vid året slut än vad som 


fanns i verksamhetsplan för 2021. Enligt trappstegsmodellen 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. 
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§ 34 Aktuell lägesrapport och statistik 


Insatserna börjar sakta återgå mera till det ”normala”, men försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.  


Inflöde av remisser är fortfarande gott och över genomsnitt för 2020. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


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


§ 35 Delårsredovisning januari – augusti 2021 inkl. statistik 


Förbundschef föredrar delårsrapporten med statistik. Ekonomisk uppföljning, se § 33.  


Antal deltagare är över målet, skulle vara minst 200 nya deltagare tom augusti och var 237.  


Totalt antal deltagare under januari – augusti var 369.  


Rehabvägledarna har haft totalt 242 deltagare och utredningen har haft 127 deltagare.  


Måluppfyllelsen antal deltagare i egen eller utan offentlig försörjning och i arbete och/eller studier vid 


avslut hos rehabvägledarna har ökat i år jämfört med 2020. 


Målet för de strukturella insatserna är att möta 450 personer/medarbetare under året eller 287 under 


januari - augusti. 187 samverkansparter har fått utbildningsinsatser eller information om förbundet under 


perioden. 


Arenadag genomfördes digitalt där det deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat 


var BIP, den danska forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Flera planerade 


aktiviteter med kunskapsutveckling har blivit inställda för att förhindra smittspridningen av Corona, bl.a.  


Nationella Finsamkonferensen och Förbundets Dag har blivit framflyttat till slutet av september.  


Förslag till beslut:  


att  godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna. 


Styrelsen beslutar 


att godkänna delårsredovisningen januari – augusti 2021 och att den skickas in till medlemmarna. 


§ 36 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


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


handlingarna till mötet. De synpunkter som framfördes vid föregående möte har justerats. 


När avtalet med JP-infonet gällande GDPR går ut den 31 maj 2022, kommer Uddevalla kommun att ta över 


som dataskyddombud för Samordningsförbundet Väst.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 
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§ 37 Regionala samverkansgruppen, information 


Regionala samverkansgruppen kommer att upphöra i sin nuvarande form. Alla är överens om att 


samverkan behövs på regionalnivå för de 4 parterna som ingår i samordningsförbunden. För att förstärka 


den samverkan och utveckla regionala frågor som berör Samordningsförbunden kommer representanter i 


ledande ställning från parterna på regional nivå att minst 2 ggr/år träffa förbundscheferna i deras nätverk. 


Förslag till beslut:   


att  tacka för informationen  


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och tacka för informationen 


§ 38 Indikatorerna, information 


Verksamhetsutvecklare Maria Hassing informerar från arbetet med indikatorerna och om de förändringar 


som genomförts. Enkäter för styrelse och beredningsgrupp fylldes i tidigare under dagen i samband med 


mötet med styrelsen och beredningsgruppen.  


Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen om tätare återkoppling av resultatet. På dagens möte 


diskuteras formerna för det fortsatta arbetet och hur resultatet ska följas och användas.  


 


Förslag till beslut:   


att  förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. 


åtgärder genomförs i mars. 


Styrelsen beslutar: 


att  förbundets resultat delges styrelsen i december. Ytterligare uppföljning och beslut om ev. 


åtgärder genomförs i mars. 


§ 39 NNS - Konsekvenser för Sof Väst vid eventuellt utträde ur NNS 


En bilaga med konsekvensbeskrivning för Sof Väst att lämna NNS hade bifogats handlingarna till mötet. 


Mycket av allt nationellt samarbete mellan Samordningsförbunden bedrivs via NNS, utbildningsinsatser, 


Indikatorerna, regeringsuppdraget ”Stoppa Våldet”, opinionsbildning mm. Dessutom har Sof Väst nu stora 


möjligheter att påverka arbetet i NNS då Karin Blomstrand styrelseledamot i Sof Väst ingår i NNS styrelsen. 


Karin Blomstrand informerar kort från styrelsearbetet i NNS. Digitala möten har arrangerats med förbundens 


chefer och ordförande. De största problemen anses vara en dåligt skött ekonomi och bristande 


kommunikation till medlemmarna. Återkommande uppföljning efterfrågas. 


• Svar till NNS om höjning av serviceavgiften  


Föreslagen höjning är från två till tre promille av förbundens bidrag. För Sof Väst innebär det nästan 10 tkr 


ytterligare per år. Styrelsen för Sof Väst anser att NNS måste sköta sin ekonomi bättre och redovisa 


tydligare vad pengarna går till.  


Förslag till beslut:   


att  avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.  


att  begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete. 
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att  säga nej till all höjning av serviceavgiften.  


Styrelsen beslutar: 


att  avvakta med utträde och ge styrelsen för NNS möjlighet till att rätta till problemen.  


att  begära kontinuerlig uppföljning från NNS arbete. 


att  säga nej till all höjning av serviceavgiften.  


§ 40 Sammanfattning från mötet med Beredningsgruppen tidigare under dagen och förslag till 


verksamhetsinriktning 2022 


Beredningsgruppen hade arbetat fram ett tydligt förslag till verksamhetsinriktning 2022. 


De två pågående insatserna med rehabvägledare och utredning fortsätter och utredningarna kommer att 


genomföras mera lokalt i kommunerna. De strukturella insatserna fortsätter och den lokala samverkan får 


utvecklas ytterligare.  


Budgetförutsättningarna är att förbundet kommer att ha närmare en miljon mindre i disponibla medel 


nästa år. Detta pga. att förbundet inte har eget kapital från tidigare år, överskottet är i balans och statens 


idealfördelning inför nästa år innebär 230 tkr mindre bidrag till Sof Väst 2022 än i år.  


Förslag till besparingar är 1,3 tjänst i utredningen, dvs. förbundet återrekryterar inte till uppdraget som 


arbetsterapeut och säger upp avtalet om 0,3 fysioterapeut. Dessutom säger förbundet upp avtalen med 


AME/AMA enheterna i kommunerna. Det är ändå kommuninvånare som bör åtnjuta dessa tjänster utan 


avtal och finansiering från Sof Väst. 


Förslag till beslut:   


att  ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022. 


att förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna 


och avtalet om 0,3 fysioterapeut. 


att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


Styrelsen beslutar: 


att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till verksamhetsinriktning 2022. 


att förbundschefen får i uppdrag att säga upp avtalen med AME/AMA-enheterna i kommunerna 


och avtalet om 0,3 fysioterapeut. 


att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


§ 41 Besök till kommunstyrelserna eller kommunfullmäktige 


Besök är bokade under hösten till flesta av förbundets kommunstyrelser eller kommunfullmäktige.  


Förslag till beslut:   


att  notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och notera informationen 
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§ 42 Framtida möten och dess utformning; fysiska, digitala eller s k hybridmöten. 


En motion ligger till riksdagen om ändring i Finsamlagstiftningen om att tillåta styrelsemöte på distans. 


Hybridmöten, d v s en kombination av fysiskt möte och digitalt, förespråkas under förutsättning att väl  


anpassad utrustning finns i lokalen. Disciplin krävs och rutiner för hur hybridmöten genomförs bör ses över.  


Syftet och målet med mötet kan avgöra vilken typ av möte som väljs men det ska finnas möjlighet att  


medverka digitalt. 


Förslag till beslut:   


att styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. 


Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.  


Styrelsen beslutar: 


att styrelsemöten ska genomföras så att det går att medverka både fysiskt och digitalt. 


Förutsättningen är att väl fungerande teknisk utrustning finns tillgänglig.  


§ 43 Förslag till mötestider 2022 


Förslag till mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet.  


Förslag till beslut:  


att                  styrelsen sammanträder följande dagar och tider under 2022:   


22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  


    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  


17 maj 8.30 – 16.30 8.30 – 12.00  Förbundets Dag  


   13.00 – 14.00  Möte med Beredningsgruppen                   


                         14.00 – 16.30  Styrelsemöte 


27 sept 12.00 – 17.00 12.00 – 15.00 Möte med Beredningsgruppen, inkl. gemensam lunch 


    15.00 – 17.00 Styrelsemöte 


22 nov 13.00 – 16.00  Styrelsemöte 


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut.   


§ 44 Nästa möte: 19 november kl. 13.00 – 16.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla  


Förslag till beslut:   


att  notera att nästa möte är 19 november. 


Styrelsen beslutar: 


att notera att nästa möte är 19 november.   


§ 45 Nya frågor 


Maria Hassing verksamhetsutvecklare informerar om genomförda och planerade möte med kommunernas 


folkhälsoråd, där även Sof Väst rehabvägledare i respektive kommun har medverkat.  


Informationen har varit uppskattad. 


Förslag till beslut:   


att  tacka för informationen  
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Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och tacka för informationen 


Anna Andersson lyfter frågan om hur vi kan jobba vidare med jämställdhetsfrågan med utgångspunkt från 


förmiddagens tema och utbildning.  


Förslag till beslut:   


att  ta med frågan till nästa möte  


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och ta med frågan till nästa möte 


§ 46 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för en lång och innehållsrik dag och ett bra möte.  


 


  





