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Namn Kommun sektor organisation Telefon
Ulla Herlitz Södra Skärgården Ideell Hela Sverige ska leva 0703-62 82 34
Per-Arne Jensnäs Tjörn Privat Egenföretagare 0703-00 17 12
Lena Mossberg Lysekil Privat Egenföretagare 0706-20 25 17
Elenor Olofsson Tanum Offentlig Tanums kommun 0761-25 01 69
Britt Wall Sotenäs Offentlig Sotenäs kommun 0706-52 10 99



E-post
ulla.herlitz@helasverige.se
perarne45@hotmail.com 
lena.mossberg@handels.gu.se
elenor.olofsson@tanum.se
britt.smogen@gmail.com
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Fyrbodals kulturpolitiska nätverk 

Nya representanter efterfrågas till kulturpolitiskt nätverk i Fyrbodal.  

 

Enligt protokoll från direktionsmötet 2019-02-14, § 7, startade Fyrbodals kommunalförbund ett 

nätverk för politiska företrädare inom det kulturpolitiska området och har under 2021 samt 2022 

haft 2–3 sammankomster/år.  

 

Nu är det ny mandatperiod och på uppdrag av direktionen ombeds er kommun härmed att utse en 

representant med ansvar för kulturpolitiska frågor, exempelvis ordförande i kulturnämnden eller 

motsvarande, som ska delta i nätverket. Namn och kontaktuppgifter på utsedd representant 

meddelas till kommunalförbundets kansli till e-post kansli@fyrbodal.se senast 2023-03-31.  

 

Kallelse till en första träff med det nybildade nätverket väntas komma under våren 2023. 

Nätverket är tänkt att ha 2–3 sammankomster per verksamhetsår. 

 

Anna Lärk Ståhlberg 

Förbundsdirektör 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:kansli@fyrbodal.se


 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunfullmäktige 2022-12-08 
 

 
§139 KS/2022:1868 
Ordning av inkallande av ersättare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ersättare i nämnder och styrelse – där kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – 
skall inkallas till tjänstgöring i följande ordning:  
 
I första hand inkallas för ordinarie ersättare från samma parti som respektive frånvarande 
ledamot. 
 
I andra hand kallas ersättare från samma valtekniska samarbetsgrupp som frånvarande ledamot in 
att tjänstgöra. 
 
Inom gruppen S, M, L inträder ersättare i följande ordning: S, M, L 
Inom gruppen SD, FO, KD inträder ersättare i följande ordning: SD, FO, KD 
Inom gruppen C, V, MP inträder ersättare i följande ordning: C, V, MP 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap 16 § står följande: 
Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som fullmäktige 
bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst 5. 
Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska 
tjänstgöra. 
 
För mandatperioden 2019-2022 gällde nedanstående: 
I första hand inkallas för ordinarie ledamot respektive personliga ersättare och i andra hand en 
ersättare tillhörande politiskt parti som respektive ordinarie ledamot. 
Inom gruppen S, M, FO och L inträder ersättare därefter i nedan angiven ordning: S, M, FO, L 
Inom gruppering C, MP, V, KD inträder ersättare därefter i nedan angiven ordning: C, MP, V, 
KD 
Sverigedemokraterna har personliga ersättare. 
 
Valberedningen beslutade 2022-12-08 § 20 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Ersättare i nämnder och styrelse – där kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – 
skall inkallas till tjänstgöring i följande ordning:  
 
I första hand inkallas för ordinarie ersättare från samma parti som respektive frånvarande 
ledamot. 
 
I andra hand kallas ersättare från samma valtekniska samarbetsgrupp som frånvarande ledamot in 
att tjänstgöra. 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunfullmäktige 2022-12-08 
 

Inom gruppen S, M, L inträder ersättare i följande ordning: S, M, L 
Inom gruppen SD, FO, KD inträder ersättare i följande ordning: SD, FO, KD 
Inom gruppen C, V, MP inträder ersättare i följande ordning: C, V, MP 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga partigrupper 
Orust kommuns författningssamling 
 



Ärendenummer Läsår Skolform Bifall/Avslag Bifallna färdmedel Avslagna färdmedel Fr.o.m. datum T.o.m. datum Beslutsdatum Ansvarig handläggare

2022/00810 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2022-11-29 2023-06-15 2022-11-28 Pia Hansson

2022/00832 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2023-01-10 2023-06-15 2022-11-24 Pia Hansson

2022/00833 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2023-01-10 2023-06-15 2022-11-24 Pia Hansson

2022/00826 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022-12-05 2023-06-15 2022-12-02 Pia Hansson

2022/00836 2022/2023 Grundsärskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-11 2023-06-15 2022-12-15 Pia Hansson

2022/00835 2022/2023 Grundsärskola Bifall

Busskort (folkbokföringsadress), 

Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-11 2023-06-15 2022-12-19 Pia Hansson



Upphandling
s Dnr. Upphandlingens namn Status Datum för beslut
12-2021 Ellös ARV Avbruten 2021-11-19
13-2022 Servicefordon Räddningstjänsten Avtal 2021-09-10

14-2021
Hyra avfallscontainer inkl. transport till
mottagningsanläggning Avtal 2021-08-30

15-2021 Fönsterputsningstjänster Avtal 2021-06-09
16-2021 Transportfordon eller mindre lastbil med kran Avtal 2021-04-20
17-2021 Flyttjänster Avtal 2022-06-03
45-2021 Lyftkran till arbetsbåt Avtal 2021-06-21
51-2021 Bön-Lunden industriområde Avtal 2022-01-27

54-2021
Avrop El-bilar, fordonsgrupp H, Drivmedel EL (SKL
Fordon 2018) Avtal 2021-09-09

62-2021 Insatsledarfordon Räddningstjänsten Avtal 2021-09-27
67-2021 Fordonsleasing Avtal 2021-09-30
73-2021 Ombyggnation Ågården Avtal 2022-01-19
85-2021 Ellös ARV Avtal 2022-03-14
04-2022 Snöröjning inkl. halkbekämpning Avtal 2022-09-09
06-2022 Hantverkare - Mattläggare Avtal 2022-05-19
14-2022 Automationsskåp till pumpstationer Avtal 2022-05-12
15-2022 Ellös Förskola Avtal 2022-06-10
32-2022 Ramavtal - Markentreprenader Avtal 2022-11-15

36-2022
Förnyad konkurrensutsättning Adda Fordon 2018
Transportfordon, Fordonsgrupp H, Drivmedel Diesel Avtal 2022-09-28

48-2022 Renovering av Ågården Avtal 2022-08-22
54-2022 Däckhotell och däckservice Avtal 2022-10-07
58-2022 Ramavtal - Grävmaskiner inkl. förare Avtal 2022-11-14
61-2022 GPS-positioneringssystem Avtal 2022-10-01

65-2022
Leveranser av bergkross och transporter av
schaktmassor Avtal 2022-11-17



Delegat signatur avtal Avtalets startdatum Delegat signatur avbrytande
Emil Larbring (ersättare)

Carina Johansson 2021-09-15

Gabriella Glimstedt 2021-10-01
Gabriella Glimstedt 2021-06-15
Carina Johansson 2021-05-04
Gabriella Glimstedt 2022-06-13
Lars-Göran Thuresson 2021-06-21
Carina Johansson 2022-02-08

Gunilla Olsson hanterar samtliga beställningar av fordon. I detta fall var det flertal beställare (Affärsdrivande, Mex och övergripande fordon)Första beställningen lades 2021-10-14  och 2:a 2021-11-02
Marcus Larsson 2021-12-16
Susanne Ekblad 2021-11-01
Carina Johansson 2022-02-08
Henrik Lindh / Carina Johansson 2022-04-28
Carina Johansson 2022-10-15
Carina Johansson 2022-06-01
Andreas Sjögren 2022-06-01
Carina Johansson 2022-07-05
Carina Johansson 2022-12-14

Ronnie Nilsson 2022-10-25
Carina Johansson 2022-09-09
Katrin Rosak Granqvist 2023-01-01
Carina Johansson 2023-12-01
Carina Johansson 2022-10-01

Carina Johansson 2023-01-01



Leverantör 1 Leverantör 2

Toveks Personbilar AB, 556063-0740

Fraktkedjan Anläggning Väst AB, 556547-7204 PreZero Recycling AB, 556108-8393
Seso Städservice AB, 556624-8943 Bästkuststäd i sto AB, 559062-4937
Multibolaget AB, 559056-0479
Bästkuststäd i STO AB, 559062-4937
HydTec Sweden AB, 559025-4875
Lerab AB, 556713-3011

Olof Larsson Bil AB, 556731-1435
Brandt Fordon AB, 556376-9123
Nordea Finans Sverige AB
Per Jacobsson Byggnads AB, 556198-4898
Malmberg Water AB
Myggenäs Gård AB, 556629-7676
Mattkillarna i Göteborg AB, 556242-7350
Westerlins Automation AB, 556938-5965
Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag, 556380-0753
Ottestala schakt AB, 556477-5913 Lerab AB, 556713-3011

Brandt Fordon AB, 556376-9123
Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag, 556380-0753
Orust Motor, 556117-8145
Ottestala schakt AB, 556477-5913
BM System AB, Uppsala, 556425-8670

Ottestala schakt AB, 556477-5913

Emil Larbring (ersättare)



Leverantör 3

Remondis AB, 556760-0159
Rönnäng Industritjänst AB, 556776-8956



Dellista Kommunstyrelsen(2) Utskrivet: 2022-12-21 16:28 
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos 
 

 
 
Diarienr Ärende Datum Delegations paragraf 
KS/2022:1820 Lokalt kollektivavtal samt 

antagande av RIB 22 
2022-11-24 KS Del/2022 § 554 

KS/2022:1317 Föreningsstöd 2022 Orust 
Ridklubb Investeringsstöd 
eller projektstöd 

2022-11-25 KS Del/2022 § 555 

KS/2022:1816 Föreningsstöd 2022 
Hälleviksstrands Främjande 
Stöd för föreningsdriven 
simskola 

2022-11-28 KS Del/2022 § 556 

KS/2022:1496 Föreningsstöd 2022 Henåns 
IF Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-11-28 KS Del/2022 § 557 

KS/2022:1794 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, A.J 

2022-11-28 KS Del/2022 § 558 

KS/2022:1786 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, E.J 

2022-11-28 KS Del/2022 § 559 

KS/2022:1602 Nyttjanderättsavtal för 
körsbärsträd, Morlanda GoIF 

2022-11-29 KS Del/2022 § 560 

KS/2022:1468 Föreningsstöd 2022 Varekils 
IF Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-11-30 KS Del/2022 § 561 

KS/2022:1234 Lägenhetsarrende mark under 
stuga, Huseby 1:50 

2022-11-30 KS Del/2022 § 562 

KS/2022:1863 Lokalt kollektivavtal 
Samverkansavtal Sveriges 
Lärare 

2022-11-30 KS Del/2022 § 563 

KS/2022:1829 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Morlanda-Bua 1:15, 
tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av byggbodar 

2022-11-30 KS Del/2022 § 564 

KS/2022:1488 Föreningsstöd 2022 Torp Goif 
Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-12-01 KS Del/2022 § 565 

KS/2022:1413 Föreningsstöd 2022 Orust 
lokalavd Friluftsfrämjandet 
Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-12-01 KS Del/2022 § 566 

KS/2022:1776 Ansökan om transporttillstånd, 
30 nov 2022 -  28 feb 2023, 
Orust Yacht Service AB 

2022-11-30 KS Del/2022 § 567 

KS/2022:1225 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade J.S 

2022-12-05 KS Del/2022 § 568 

KS/2022:1733 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, R.E 

2022-12-05 KS Del/2022 § 569 

KS/2022:1291 Anläggningsarrende för 
sjönära byggnad K38, 
Käringön 1:1. 

2022-12-05 KS Del/2022 § 570 

KS/2022:1500 Föreningsstöd 2022 Orust 
Brukshundklubb 
Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-12-05 KS Del/2022 § 571 

KS/2022:1517 Föreningsstöd 2022 
Svanesunds GIF, gymnastik & 
fitness Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-12-05 KS Del/2022 § 572 

KS/2021:448 Uppsägning av arrendeavtal 
Röra-Äng 2:2, ställplats 

2022-12-05 KS Del/2022 § 573 

KS/2022:1886 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Nösund 1:191, 
fasadändring/uppsättande av 
solceller (ändring av beviljat 
lov) 

2022-12-07 KS Del/2022 § 574 

KS/2022:1795 Ansökan om antagning i 
hemvärnet för yttrande, M.K 

2022-12-08 KS Del/2022 § 575 



KS/2022:1030 Överenskommelse om 
fastighetsreglering, 
Svanesund 2:2 och 7:20 

2022-12-08 KS Del/2022 § 576 

KS/2022:1879 Ansökan om överlåtelse av 
arrendekontrakt Mollösund 
5:398 sjöbod 80 

2022-12-09 KS Del/2022 § 577 

KS/2022:1753 Ansökan om överlåtelse av 
arrendekontrakt, Mollösund 
5:398, sjöbod nr 126 

2022-12-12 KS Del/2022 § 579 

KS/2022:1504 Föreningsstöd 2022 Stala If 
Investeringsstöd eller 
projektstöd 

2022-12-13 KS Del/2022 § 580 

KS/2022:1893 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Mollösund 5:262, 
tidsbegränsat bygglov av 
säsongskaraktär för ändrad 
användning från bostad till 
vandrarhem 

2022-12-13 KS Del/2022 § 581 

KS/2022:1716 Uppsägning av arrendeavtal 
för tecknande av nytt avtal 
Härmanö 2:197, galleri 
(konstmuseum) har50 

2022-12-13 KS Del/2022 § 582 

KS/2022:1882 Begäran om yttrande över 
bggnation på fastigheten 
Röra-Lunden 1:43, tillbyggnad 
av industri-/ lagerlokal 

2022-12-14 KS Del/2022 § 583 

KS/2020:210 Ansökan om att arrendera 
eller förvärva mark intill 
fastigheten Tången 3:20 

2022-12-14 KS Del/2022 § 584 

KS/2022:1737 Uppsägning av arrendeavtal 
för tecknande av nytt avtal 
Käringön 1:1 sjönära byggnad 
C115 och C124 

2022-12-20 KS Del/2022 § 585 

KS/2022:1803 Ansökan om överlåtelse av 
arrendekontrakt, Huseby 1:50, 
sjöbod 23 

2022-12-20 KS Del/2022 § 586 
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Underskrift:  ........................................................  

 

Datum:  2022 – 11 – 22     
Tid:  13:00 – 16:00  
Plats:  Sof Väst lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 
   

§ 57 – 74 

Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 

 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 

 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  

 Peter Larsson  Försäkringskassan 
 

Närvarande ersättare: Ricard Söderberg  Lysekils kommun 

 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 

 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun   

 Linda Biltmark  Försäkringskassan 

     
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

 

 

 

Tid och plats för justering: 2022-11-28, justeras digitalt 
 

 

 
 

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

 Gudrun Emilsdottir 
 

 

 

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

 Robert Yngve 
 

 

 

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

 Peter Larsson 
 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på  
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2022-11-28 – 2022-12-19 

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  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 4 22 november 2022
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Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 58 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Peter Larsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Peter Larsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 59 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt utskick  

§ 60 Anteckningar från mötet med styrelsen och beredningsgruppen den 27 september 

Förslag till beslut:   

att  notera anteckningarna  

Styrelsen beslutar: 

att notera anteckningarna  

§ 61 Tjänsteutlåtande från presidiet 

Presidiet förklarar anledning till deras ställningstagande och diskussioner fördes.  

Henrik Sundström yrkar bifall till förslag till beslut, men att tidsangivelsen 2023 – 2025 i Tjänsteutlåtandets 

första att-sats tas bort.  

Förslag till beslut:   

att  Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledarna och 

utredningsenheten. 

att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 

hyreskontraktet tom februari 2027. 

att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser.  

Styrelsen beslutar: 

att Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledare och 

utredningsenheten. 

att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 

hyreskontraktet tom februari 2027. 

att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser. 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 4 22 november 2022
(Signerat, SHA-256 0F1DAE5013D97A705486DF9A2E6E7667FA8D7E61DF8601FCF890AA53102E6A98)
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Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Föregående mötesprotokoll nr 3 – 27 september 2022 

Rättelse, Karin Blomstrand var inte med på styrelsemötet, men finns med på listan över närvarande. 

Karin är ersättare i styrelsen, så detta påverkade inga beslut. 

Förslag till beslut:   

att  notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 63 Styrelseprotokoll Sof Vänersborg och Mellerud 2022-11-01 

Detta är sista protokoll för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och bekräftar likvidation av det 

förbundet. Där framkommer att kvarstående egna medel överförs till de förbund som dessa kommuner 

ingår i, i dag. Melleruds andel blev drygt 179 tkr. 

Sof Väst hade närmare 2 miljoner i eget kapital vid årsskiftet när Mellerud blev medlem, så detta blir 

motsvarade bidrag till förbundet. 

 Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen  

Styrelsen beslutar: 

att  besluta i enlighet med förslag till beslut 

§ 64 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2022 

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos drygt 3 miljoner. Det beror först och främst på att 

överskott i insatserna p g a sjukdom hos rehabvägledarna (ej arbetsrelaterat) och att det har saknats en 

arbetsterapeut i utredningen sen i somras. 

Det egna kapitalet används i insatser under 2023 – 2025.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen  

Styrelsen beslutar: 

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

§ 65 Aktuell lägesrapport med statistik 

Inflödet av anvisningar/remisser är gott. Totalt har 260 nya remisser/anvisningar inkommit till Sof Väst 

under 1 januari – 15 november.  

494 deltagare har fått insatser via förbundet under 1 januari – 15 november, 340 hos Rehabvägledarna och 

154 har deltagit i någon form av utredning. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen. 
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Styrelsen beslutar: 

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

§ 66 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

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

handlingarna till mötet.  

En känd verksamhetsrisk är att: Sof Väst kan inte alltid verkställa fullt ut insatser som är beslutat om pga. 

att det är svårt att rekrytera och myndigheterna inte anser sig kunna avsätta personal för att arbeta i 

insatser finansierade av Sof Väst. Det kan bli uppehåll i insatserna och samma gäller om personalen som har 

uppdragen blir sjuka eller väljer att säga upp sig, det tar tid att ersätta med annan personal och därmed 

uppnår vi kanske inte målen. I samband med diskussioner om omstrukturering och att insatser ska 

upphöra, är risken att personalen lämnar sina uppdrag i förtid. 

Ordförande och vice ordförande har varit hos ekonomen och genomfört kontroll gällande utbetalningar och 

attest. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 67 ESF-ansökan, Gränsgångare 

Förbundschefen informerade både om förstudierna Gränsgångare som håller på att avslutas och om 

processen runt den inskickade ansökan som är tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof Finsam Göteborg. 

Beslut om den fattas den 16 december.  

Förslag till beslut:   

att notera informationen  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen  

§ 68 Verksamhetsplan med budget 2023, med preliminär verksamhetsinriktning t o m 2025 

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

budgeten fastställs vara offentligt. Ingen hade anmält sig. 

Kommunernas fördelning av bidragit till förbundet baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 

år per den 1 november det år val har ägt rum. Belopp per kommun i verksamhetsplanen bygger på 

befolkningsunderlaget den 1 november 2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat 

kommunernas befolkningsmängd den 1 november 2022. 

Förbundet fortsätter med pågående verksamhet, insatser och utveckling de kommande åren, med 

ambitionen att kunna utöka insatserna med hjälp av externa medel och då först och främst ESF-bidrag. 

Förslag till beslut:    

att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 
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Styrelsen beslutar: 

att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 

§ 69  Beslut om ny förbundschef 

30 sökande, 7 valda till första intervju och test hos rekryteringsbyrån. Sedan två till intervju med presidiet 

och rekryteraren, även några från personalen intervjuade dem separat. Presidiet och personalen var 

överens om att föreslå att styrelsen erbjuder Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för 

Samordningsförbundet Väst. Catarina är i dag förbundschef hos Samordningsförbundet i Västerås.  

Förslag till beslut:    

att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 

att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 

förbundets vägnar.  

Styrelsen beslutar: 

att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 

att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 

förbundets vägnar. 

§ 70 Information och rapporter 

✓ Ansvarsfrihet för 2021 

Styrelsen för 2021 har fått ansvarsfrihet från samtliga medlemmar. 

✓ Nya ”SUS” uppföljningssystemet för Samordningsförbunden 

Enligt Finsamlagstiftningen är Samordningsförbunden skyldiga att följa upp insatserna. 

Försäkringskassans GD har stoppat det nya uppföljningssystemet för Samordningsförbunden med 

motiveringen att det inte finns rättslig grund för samtyckena. SUS stängs ner i början av 2023. Det innebär 

att from 2023 och tills frågan är löst kan Sof Väst och samtliga Samordningsförbund i hela Sverige endast 

följa upp det vi gör med pinnstatistik, dvs. antal deltagare. 

NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) arbetar med frågan och Henrik Sundström, vice 

ordförande i Sof Väst, stöttar NNS ordförande i det arbetet med sina juridiska kunskaper och kontakter upp 

till regeringsnivå. Detta är viktigt för kännedom till förbundets alla medlemmar. 

✓ NNS extra insatta medlemsmöte 7 oktober på Arlanda 

Ordförande och förbundschef deltog digitalt, det var ett bra möte och bra diskussioner om NNS uppdrag 

och syfte och om vad NNS ska prioritera. 

✓ NNS konferens om att ”Stoppa våldet” och medlemsmöte 7 december 

Karin Blomstrand som ingår i NNS styrelse deltar på plats på medlemsmötet och det gör även Linda 

Biltmark. Ordförande Robert Yngve kommer att delta digitalt på NNS medlemsmötet och vara ombud för 

Sof Väst. Peter Larsson och Linda Biltmark deltar på Stoppa Våldet konferensen. Föreläsningarna från 

konferensen att ”Stoppa våldet” kommer att läggas ut på NNS hemsida www.nnsfinsam.se  

✓ Förankringskonferens ”Individens fokus i fokus” 27 oktober 

Konferensen hade tre olika fokusområde BIP, Gränsgångare och Tillitsbaserad ledning och styrning. 

Samtliga ingick i förstudierna och ingår även som röd tråd i de tänkta insatserna i den nya ESF-ansökan. 
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På konferensen deltog runt 130 personer från de 6 samordningsförbunden som deltog i förstudierna, därav 

minst 15 från Sof Väst. 

✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 18 – 19 april 

Förslag till beslut:   

att notera informationen  

att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 

Styrelsen beslutar: 

att enligt förslag till beslut och notera informationen  

att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 

§ 71 Förslag till mötestider 2023 

Förslag till mötestider 2023 hade skickats ut med handlingarna till mötet.  

Förslag till beslut:  

att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 

Styrelsen beslutar:    

att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 

§ 72 Nästa möte: 24 januari kl. 9.00 – 12.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla 

Förslag till beslut:  

att notera mötestiden och platsen 

Styrelsen beslutar:    

att notera mötestiden och platsen 

§ 73 Nya frågor 

Ingen ny fråga hade anmäldes 

§ 74 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för bra möte och tackade speciellt dem som vet att de lämnar sina uppdrag vid 

årsskiftet, för bra arbete för Samordningsförbundet Väst. 
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Om förbundet  

Organisation  

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-

san, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 

Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 

Historik 

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet 

Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 

oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgades den 1 januari 2022 med Melleruds kommun. 

Förbundets säte är i Tanum. 

Lagrum 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är 

att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna ge-

mensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv 

resursanvändning.   

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 

(1991:900) i tillämpliga delar. 

Förbundets ändamål 

Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, 

Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabilite-

ringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 

Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa 

förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  

Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och 

skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.  

Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som 

är hållbara över tid.  

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmän-

nen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare 

som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.  

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskrimine-

ring kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 
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Uppdrag 

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordnings-

förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen för-

sörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 

Finansiering/Medlemsavgifter 2023 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    5 043 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 2 521 500 kr 

Kommunerna gemensamt 25 % = 2 521 500 * 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Mellerud 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

 

1 000 784 kr 

248 368 kr 

239 290 kr 

232 846 kr 

210 545 kr 

177 766 kr 

153 559 kr 

146 499 kr 

112 459 kr 
 

  10 086 000 kr 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, siffrorna ovan är utifrån befolkningsunderlaget den 1 november 
2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat kommunernas befolkningsmängd den 1 no-
vember 2022. 

Definition av begrepp  

Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med 

varandra.  

Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och 

resurser.  

Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna 

gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. 

Vision: 

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt 

sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde 

ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen för-

sörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myn-

digheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga 

broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet 

får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   
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Synsätt  

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inan-

förskapet.  

I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan 

inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen inne-

bär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar 

utifrån individens behov.  

Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället. 

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga. 

Individens aktiva medverkan eftersträvas. 

Syftet 

Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin 

funktions- och arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad 

livskvalitet. 

Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. För-

väntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering. 

Övergripande mål 

• Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter 

• Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa 

• Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa 

• Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet  

• Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna 

• Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, bered-

ningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan 

• Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld 

Viljeinriktning 2023 – 2025 

• Individinriktade insatser ska i större utsträckning finnas lokalt och drivas av medlemsparterna. 

• Stödja medlemsparternas arbete med att implementera BIP i de ordinarie organisationerna. 

• Ingå i ESF projekt i samverkan med andra samordningsförbund  

• Verka för och delta i regional utveckling av arbetet utifrån Finsamlagstiftningen. 

God ekonomisk hushållning 
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 finansierar eller 

avser att bedriva/finansiera ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska 
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råda i hela förbundet och insatser som förbundet finansiera ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadsef-

fektivt.  

Verksamhetens mål och uppföljning 2023 
Insatserna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering och skall vara 

könsfördelningsmässigt inom spannet 40/60.  

Målsättning för de individinriktade insatserna är att 400 nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof 

Väst under 2023.  

Målet är att: 

35 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan sub-

version eller till studier.  

25 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. 

75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos RV 

och i 4 veckors utredningen.  

50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera gäller både hos RV och i 4 veck-

ors utredningen.  

Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader. 

Beviljas ESF-ansökan kommer målsättningen att vara 500 nya deltagare och följande mål att gälla: 

25 % av deltagande kvinnor och män har börjat arbeta eller studera.  

50 % av deltagande kvinnor och män har närmat sig arbetsmarknaden.  

25 % av deltagande kvinnor och män avslutas av andra orsaker. 

Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare (flera medarbetare 

deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).  

60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrel-

ser varje år för information och dialog. 

Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med 

aktuell information.   

Verksamhetsuppföljning, sker i nya uppföljningssystem Finsam, som from 2024 och fram till att frågan om 

samtycke är löst, redovisas enbart antal deltagare och kön. För deltagarna hos RV genomförs även uppfölj-

ning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om insatser för 

deltagare.   

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagar-

nas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.                                         

Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, 

delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.                                                                       

Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.           

Insatser 2023 
Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern  

16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha 
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fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet 

och mångfald. 

Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst 
personer upp till 29 år. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt strukturövergripande insatser som syftar till att skapa förutsätt-

ningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och för-

ståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och in-

formation. 

Individinriktade insatser 

Rehabvägledare (8,0 tjänster) 

De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägle-

dande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.  

De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. 

Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och 

/eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit 

utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

Beviljas ESF-ansökan kommer rehabvägledarna att utökas till 12 tjänster, där 4 tjänster kommer att finan-

sieras med ESF-medel.  

Utredningen (1,8 tjänster, därav 1,0 arbetsterapeut och 0,8 utredare) 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Den ”långa utredningen” pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från 

hela området. Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter be-

hov, önskemål och förutsättningar.  

KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 – 10 dagar med mindre 

antal deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga 

kommuner. 

Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras 

lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk. 

När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. För-

utsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna. 

De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeut-

redningar lokalt i de kommuner som så önskar. 

Behovet kommer att få styra antalet långa, korta respektive individuella utredningar. 

Budget i kr för 

individ- 

Inriktade insatser 

2023 

-6 900 000 

2024 

-6 900 000 

2025 

-6 900 000 
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Strukturövergripande insatser 

Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mel-
lan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter.            
Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildningar och implementering av BIP, mm. 

Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt 

nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.  

Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i 

olika nätverk med andra Samordningsförbund, samt gemensamma ESF-projekt med andra förbund. 

Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska 

stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna. 

Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.  

I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt 

nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa 

mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling. 

BIP-kunskapsperson (0,2 tjänst) Stödjer arbetet inom förbundet och hos parterna vid införande av att arbeta 

enligt BIP-metoden. 

Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga förbund i 
VG-regionen www.samverkanvg.se 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samord-

ningsförbund se www.nnsfinsam.se  

Dataskyddsombud för förbundet är Uddevalla kommun. 

Budget i kr för 
struktur övergri-
pande insatser 
inkl. verksamhets-
utvecklare och 0,2 
BIP-kunskapspers 

2023 
-1 300 000 

2024 
-1 300 000 

2025 
-1 300 000 

Arbetsmodell och metod 2023 

Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen.  

Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och insat-

serna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller. 

Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i 

Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om  

stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan 

och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en be-

dömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kontaktper-

son, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof Väst. Alla 

deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare och ansvarig 

handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppföljningsmöte 
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/nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare hos aktuell 

myndighet.  

Insatspersonalen är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett för-

hållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och Vägvi-

saren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundutbildning 

om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för eller bevittnad våld av något slag. Arbe-

tet med deltagare sker utifrån BIP forskningen och samtlig insatspersonal har utbildning i progressionsmät-

ning enligt BIP.  

I syfte att forma insatser utifrån deltagarnas behov och ha individernas fokus i fokus, har insatspersonal 

också utbildats i Tjänstedesign. 

Verksamhetsutveckling 2023 – 2025 

Sof Väst ska fortsätta att vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen och verka 

för att sprida kunskap om och att vara stöd i arbetet hos parterna med BIP. 

Sof Väst inväntar beslut gällande ansökan om ESF-projekt tillsammans med Sof Finsam Göteborg och Sof 

Älv och Kust. Målgruppen är personer 16 – 64 år som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet 

innebär en utökning av rehabvägledare i samtliga kommuner. Dessa ska tillhöra kommunernas AME verk-

samheter och ska samverka med befintliga rehabvägledare samt utveckla former för lågtröskelverksamhet-

er lokalt.  

Arbetet kommer även att fortsätta tillsammans med angränsande Samordningsförbund att undersöka möj-

ligheterna att ytterligare stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i flera 

tillämpliga ESF projekt. 

Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare 

om våld.  

Sof Väst ska utveckla arbetet kring jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och icke diskriminering. 

Sof Väst ska arbeta utifrån Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum.  

Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part 

och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordi-

narie ledamot representeras av en ersättare.  

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsför-

medlingen. 

Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för 

sitt politiska parti. 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet 

• stödja samverkan mellan parterna 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas 
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• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas sam-

lade ansvarsområden 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas 

• upprätta budget och årsredovisning 

Budget i kr för 

styrelsen  

2023 

-300 000 

2024 

-300 000 

2025 

-300 000 
 

Kansli (förbundschef och övrig administration) 

Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera 

nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna. 
 

 

Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision. 
 

Budget i kr för 

kansliet 

2023 

-1 647 000 

2024 

-1 550 000 

2025 

-1 550 000 
 

Beredningsgrupp  
Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från 

förbundets medlemmar. 

Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från 

psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra 

ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas 

samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter 

som genomförs och  är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet. 

Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterli-

gare vid behov. Beredningsgruppen har möte med styrelsen 1 – 2 ggr/år. 

Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten) 
 

Budget i kr för 

hyra och drift 

2023 

-1 025 000 

2024 

-1 025 000 

 

2025 

-1 025 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

Sof Väst Verksamhetsplan med budget 2023-2025
(Signerat, SHA-256 02FBAFE7503B5280594B8422A06B7352A041AAF9672B4F17CC41AE850AD987E0)

Sida 10 av 13



Samordningsförbundet Väst            
Org.nr 222000 – 2030 
____________________________________________________________________________ 

 
11 

 

Sammanfattning av Sof Väst budget 2023 med inriktning t o m 2025  
 

 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025  
 tkr tkr tkr  
Finansiell ram/bidrag från parterna 10 086 10 110 10 110  
Egna medel enligt prognos 31 okt 3 063 1 977 1 012  
Totalt 13 149 12 111 11 146  

     

Eventuella ESF-medel     

Totalt inkl. eventuella ESF-medel     

     

Styrelsen exkl. löneservice -300 -300 -300  

     

Administration/kansli -1 647 -1 550 -1 550  
förbundschef, ekonomi-och löneservice     

och revision     

     

Strukturövergripande insatser -1 300 -1 300 -1 300  
inkl. verksamhetsutvecklare     

och BIP-kunskapsperson     

     

Rehabvägledare -5 600 -5 600 -5 600  

     

Rehabvägledare finansierade med     

ESF-medel     

     

Utredningsenheten -1 300 -1 300 -1 300  

     

Lokaler och olika kringkostnader -1 025 -1 025 -1 025  
hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm     

     

Totalt budgeterat -11 172 -11 075 -11 075  
 
 

Uddevalla 2022-11-22 
 
 
 

 

För Samordningsförbundet Väst    
 
 
 
 

_________________________________  _____________________________________________ 

Robert Yngve, ordförande   Henrik Sundström, vice ordförande 
VG-regionen    Uddevalla kommun   
 
 
 
 

________________________________   ______________________________________________ 

Peter Larsson, ledamot   Anders Paulsson, ledamot   
Försäkringskassan   Arbetsförmedlingen 
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BILAGA 1     

TIDSPLAN 2023 
 
Januari  Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 22 januari 
   

Februari               Revisorerna granskar förbundet. 
 Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-

regionen senast 3 februari. 
 
Mars Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars.  
 Styrelsen beslutar om årsredovisning 2022. 

Medlemssamråd. 
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag 
skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. bi-
dragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.  

April  Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som 
arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst. 

  
Maj    

Juni   

Juli   

Augusti Delårsredovisning påbörjas. 
 Verksamhetsplan 2024 påbörjas.  

September Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas  
 Förslag till insatser 2024 fastställs 
  
Oktober Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 1/10 in till resp. kommun, Västra 

Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och För-
säkringskassan    

November  Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2024 

December Årsbokslut och årsberättelse 2023 påbörjas 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17

§ 212 MBN/2021:1931

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för miljö- och byggnadsnämnden 2022

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

- Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 
internkontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I 
detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade 
behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den 
interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana. 

Varje nämnd har en skyldighet att: 

Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för 2022 innehåller tre st kontrollpunkter.

Genomförda granskningar:

Tillsynsplan och kontrollplan
Debiteringsrutin
Handläggningstider, bygglov.

Comfact Signature Referensnummer: 1494088
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll:
Kontroll av tillsynsplan och kontrollplan
Arbetet med tillsyn av lantbruk samt förorenade områden har 
prioriterats ned under året på grund av resursbrist och 
personalomsättning. Planerad tillsyn av övrig miljöstörande 
verksamheter och hälsoskydd har i stort sett genomförts enligt plan.

Ärendebalansen för enskilda avlopp har legat stabilt under året men 
det har inte funnits resurser att följa upp tidigare genomförd tillsyn 
vilket medfört att antalet hanterade ärenden ligger under det som 
angavs i tillsynsplanen.

När det gäller strandskydd har vi haft en positiv ärendebalans med 
fler avslutade än inkommande ärenden vilket innebär att den totala 
mängden öppna ärenden minskat. Ambitionen om att avsluta de 
ärenden som strandskyddsinventeringen på Malön under 2021 
genererade, har inte genomförts fullt ut. Detta eftersom resurser har 
omfördelats för att hålla ärendebalansen på enskilda avlopp under 
kontroll.

Miljöenheten har deltagit i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen, lanserat e-tjänster för avfallsdispenser 
och enskilda avlopp samt fortsatt utvecklingen med vårt 
ärendehanteringssystem i enlighet med tillsynsplanen.

Kontrollplanen för livsmedel har följts.

Aa

Miljöenheten skulle behöva förstärkas med ytterligare handläggare 
för att kunna genomföra en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över 
de tillsynsområden som nämnden ansvarar för.

Kontroll av debiteringsrutin
Miljöenheten har under året arbetat för att öka 
självfinansieringsgraden och få en mer enhetlig debitering av utfört 
arbete. Under våren genomfördes ett studiebesök i Tanum som har 
kommit långt i arbetet med debitering. Under hösten har enheten, 
utifrån material från Tanum, arbetat fram gemensamma rutiner för 
vad som ska debiteras och hur mycket som är rimligt att ta betalt. 

Bb

Arbete pågår och inga ytterligare åtgärder krävs.

Comfact Signature Referensnummer: 1494088



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-17

Kontroll av…
Handläggningstider, bygglov: Kontrollera att handläggningstiden 
inte överstiger 10 veckor. 
Resultat av…
Handläggningstider bygglov:
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 203 ärenden
Totalt beslut: 165 st.
Beslut inom 10 veckor: 76 %
Mellan 10-15 veckor: 7 %
Över 15-veckor: 14 %

Handläggningstider förhandsbesked:
Totalt ärenden som inkommit januari-augusti 2022: 33 ärenden
Totalt beslut: 28 st.
Beslut inom 10 veckor: 39 %
Mellan 10-15 veckor: 7 %
Över 15-veckor: 50 %

Cc

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas…
Nya rutiner har införts där vi idag har fördelningsmöten varje vecka 
av ärenden. 
Vi har inget bra verksamhetssystem som stödjer vår process, med 
t.ex. påminnelser om när ärenden tenderar att överstiga tiden.
Vi ska därför utreda med systemleverantör hur vi kan skapa en 
bättre översiktsbild av alla ärenden, med påminnelse om 3 veckors 
regel. Målsättningen är att vi inom 3 veckor ska begära in 
komplettering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kvalitetsutvecklare

Comfact Signature Referensnummer: 1494088









 

Från Revisionen  För kännedom till: 
  

 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

 

Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 2022 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomfört en 
uppföljande granskning av 2020 års granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet 
med den uppföljande granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har hanterat de 
rekommendationer som lämnades i granskningen som revisionen genomförde under 2020.  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen har beaktat de rekommendationer som lämnades i samband 
med 2020 års granskning. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen har stärkt 
styrningen och uppföljningen av sektorernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 
efter 2020 års granskning.  

Granskningsrapporten översänds för kännedom.  
 
 
Datum enligt digital signering 

För Kommunrevisionen 

                            
Arne Lindström                         
Ordförande                                                              

 
Bilaga 1: Rapport ”Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret” 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ARNE LINDSTRÖM
Förtroendevald revisor
Serienummer: 19510718xxxx
IP: 178.31.xxx.xxx
2022-12-07 09:20:26 UTC
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Linda Thorvall 
Linda@thorvall.se  
 

 

 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare  

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar dig, Linda Thorvall, att vara borgerlig 
vigselförrättare från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 inom Orusts kommun. Förordnandet medger även rätt att 
förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser. 

Beskrivning av ärendet 
Orusts kommun har föreslagit att Länsstyrelsen förordnar dig som 
borgerlig vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll. 

Motivering till beslutet 
Enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) är den behörig att 
vara vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat. Innan någon 
förordnas till vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att personen har de 
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att 
gälla till en angiven dag. 

Av förarbetena till lagen framgår att de uppgifter som delegeras till 
vigselförrättare utgör myndighetsutövning som, trots den rutinmässiga 
karaktären, för med sig betydande rättsliga konsekvenser, varför det 
måste ställas höga krav på de personer som rekryteras för uppdraget. 
Med ett förordnande följer en rätt att under personligt ansvar företräda 
det allmänna. Det är av stor vikt att de personer som utses till förrättare 
har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget 
(prop. 2008/09:80, s. 24). 

En vigselförrättare bör ha gott omdöme och åtnjuta allmänt förtroende 
samt ha den erfarenhet som krävs för att kunna fullgöra uppdraget på 
bästa sätt. Personen bör också vara väl medveten om vigselns betydelse 
som ett juridiskt bindande avtal och det ansvar som är förenat med 
uppdraget. En annan omständighet som bör vägas in är att 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-12  
 

  
 

Ärendebeteckning  
214-46298-2022 
 

mailto:Linda@thorvall.se


Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut  
 

2022-12-12  
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214-46298-2022 

 
 

vigselförrättaren kan anses lämplig att företräda det allmänna (SOU 
2007:17, s. 28). 

Regeringen har i beslut Ju 2004/2912/L2 framfört att en grundläggande 
förutsättning för att förordnas som vigselförrättare är att personen ”i 
kraft av sin ställning” kan bidra till att förrättningen ges en officiell 
prägel och att det klart framgår att förrättaren företräder det allmänna. 
Förrättaren får således inte ge intryck av att företräda enskilda intressen, 
t.ex. en viss organisation eller ett visst företag.  

Av förarbetena till äktenskapsbalken framgår även att vigselförrättare 
ska förordnas på de orter där behov föreligger (prop. 1968:136, s. 82).  

Länsstyrelsens bedömning 

Orusts kommun har föreslagit att du ska förordnas som borgerlig 
vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll och bedöms därför besitta de kunskaper som krävs för 
uppdraget. Du bedöms även kunna bidra till att förrättningen ges en 
officiell prägel och att det klart ska framgå att du företräder det allmänna 
eftersom du bedöms ha de kvalifikationer som behövs för uppdraget.  

Mot bakgrund av ovanstående förordnar Länsstyrelsen dig att vara 
borgerlig vigselförrättare. Ditt förordnande gäller till den 31 december 
2026. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

4 kap. 3 § 2 samt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230) 
 

Beslutande 
Beslutet har fattats av länsjurist Anja Garstad. 

Kopia till 
Orusts kommun 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Lars Petersen Nilsson 
l@ssenilsson.se 

 

 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar dig, Lars Petersen Nilsson, att vara borgerlig 
vigselförrättare från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 inom Orust kommun. Förordnandet medger även rätt att 
förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser. 

Beskrivning av ärendet 
Orust kommun har föreslagit att Länsstyrelsen förordnar dig som 
borgerlig vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll. 

Motivering till beslutet 
Enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) är den behörig att 
vara vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat. Innan någon 
förordnas till vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att personen har de 
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att 
gälla till en angiven dag. 

Av förarbetena till lagen framgår att de uppgifter som delegeras till 
vigselförrättare utgör myndighetsutövning som, trots den rutinmässiga 
karaktären, för med sig betydande rättsliga konsekvenser, varför det 
måste ställas höga krav på de personer som rekryteras för uppdraget. 
Med ett förordnande följer en rätt att under personligt ansvar företräda 
det allmänna. Det är av stor vikt att de personer som utses till förrättare 
har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget 
(prop. 2008/09:80, s. 24). 

En vigselförrättare bör ha gott omdöme och åtnjuta allmänt förtroende 
samt ha den erfarenhet som krävs för att kunna fullgöra uppdraget på 
bästa sätt. Personen bör också vara väl medveten om vigselns betydelse 
som ett juridiskt bindande avtal och det ansvar som är förenat med 
uppdraget. En annan omständighet som bör vägas in är att 

 

Förordnande  
 

Datum 
2022-12-19  
 

  
 

Ärendebeteckning  
214-46306-2022  
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vigselförrättaren kan anses lämplig att företräda det allmänna (SOU 
2007:17, s. 28). 

Regeringen har i beslut Ju 2004/2912/L2 framfört att en grundläggande 
förutsättning för att förordnas som vigselförrättare är att personen ”i 
kraft av sin ställning” kan bidra till att förrättningen ges en officiell 
prägel och att det klart framgår att förrättaren företräder det allmänna. 
Förrättaren får således inte ge intryck av att företräda enskilda intressen, 
t.ex. en viss organisation eller ett visst företag.  

Av förarbetena till äktenskapsbalken framgår även att vigselförrättare 
ska förordnas på de orter där behov föreligger (prop. 1968:136, s. 82).  

Länsstyrelsens bedömning 

Orust kommun har föreslagit att du ska förordnas som borgerlig 
vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll och bedöms därför besitta de kunskaper som krävs för 
uppdraget. Du bedöms även kunna bidra till att förrättningen ges en 
officiell prägel och att det klart ska framgå att du företräder det allmänna 
eftersom du bedöms ha de kvalifikationer som behövs för uppdraget.  

Mot bakgrund av ovanstående förordnar Länsstyrelsen dig att vara 
borgerlig vigselförrättare. Ditt förordnande gäller till den 31 december 
2026. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap. 3 § 2 samt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230) 

 

Beslutande 
Beslutet har fattats av funktionschef Therese Bragd Gustavsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Orust kommun 

Bilagor 
Information till borgerliga vigselförrättare i Västra Götalands län  
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Inledning

Patientnämndernas kansli tar emot synpunkter 
och klagomål på offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård 
inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen. I 
lag (2017:732) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården anges att patientnämnderna ska bidra till 
kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas 
efter patienternas behov.

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att 
på ett lämpligt sätt hjälpa patienter och närstående 
att föra fram klagomål till vårdgivare och att få 
klagomålen besvarade. Genom att i rapporter 
beskriva klagomålen kan deras berättelser få en 
betydelse även efter att det enskilda ärendet är 
handlagt. 

Antalet personer som lämnar klagomål till 
patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen, 
där patienten är 70 år eller äldre, har ökat under 
de senaste åren. 2015 utgjorde de 15 procent av 
alla klagomål och 2021 gällde 20 procent av alla 
klagomål patienter i den åldersgruppen. 

I denna rapport beskriver vi klagomålens innehåll 
när patienterna är över 70 år och belyser olika delar 
av patienternas vårdförlopp.

3äldre röster om vården – klagomål till patientnämnden när patienten är över 70 år

Att utgå från anmälningar till patientnämnden innebär att undersöka 
och analysera synpunkter och klagomål. Det ger inte en bild av hur 
hälso- och sjukvården i sin helhet fungerar men reflekterar upplevelser 
av vården när patienter och närstående inte är nöjda.
Deras berättelser ger en vägledning i på vilket sätt sjukvården kan 
förbättras och anpassas efter människors behov.



Sammanfattning

4äldre röster om vården – klagomål till patientnämnden när patienten är över 70 år

Generellt i patientnämndens klagomål 
överensstämmer innehållet i äldre personers klagomål 
med det som andra åldersgrupper framför. Patienter 
eller närstående klagar vanligast på något i vård och 
behandling, på problem i kommunikationen eller på 
väntetiden eller tillgängligheten till vård. Om vi ser 
övergripande på gruppens klagomål så skiljer sig den 
äldre patientens klagomål alltså inte från den yngre, 
däremot anmäldes fler klagomål av närstående än 
i andra vuxna patientgrupper. I denna rapport har 
patientnämnden valt att se närmare på och göra en 
sammanställning av alla klagomål för åldersgruppen 
70 år och äldre, som inkom under första halvåret 
2022.

Det framkommer i flera klagomål att patienten eller 
den närstående på ett tydligt sätt har beskrivit en 
upplevelse av att patienten har behandlats utifrån sin 
ålder, och inte utifrån sina förutsättningar och behov. 
Vissa patienter använde ordet diskriminering i sin 
skriftliga anmälan. 

I den största gruppen klagomål befann sig patienten 
i någon form av väntan på vård. Det vanligaste 
klagomålet gällde tiden under väntan på operation, 
men det förekom också synpunkter på svårigheter 
att komma i kontakt med primärvården eller på lång 
väntan på besök till specialistvård eller primärvård. 

Många klagomål berörde vården när patienten 
vårdades inneliggande på sjukhus. Ett flertal olika 
situationer och händelser på vårdavdelningar 
berördes, och från närståendes sida framhölls särskilt 

svårigheterna som uppstod då patienter skrevs ut 
utan tillräcklig planering. I flera klagomål ansåg också 
närstående att patienten kom hem för snabbt och i 
för dåligt skick, ibland med snabb återinläggning på 
sjukhus som en konsekvens. 

I de klagomål som handlade om lång tid fram till 
diagnos upplevde flera patienter att de inte blev 
lyssnade till eller tagna på allvar och att det var 
orsaken till att rätt diagnos inte upptäcktes vid 
besöken.Vanligaste klagomålet om fördröjd diagnos 
rörde cancer.

Patienter och närstående berättade för 
patientnämnden om en upplevelse av att 
kommunikationen från sjukvårdens sida hade brustit. 
Det kunde utläsas i många av rapportens klagomål, 
också i de vars kärna handlade om något annat. 
Informationen och återkopplingen från sjukvården, 
till exempel om planeringen av vården, upplevdes i 
många fall som bristfällig och ibland som obefintlig. 
Detta minskade ofta känslan av delaktighet.

Genom patientexempel har patientnämnden valt 
att i rapporten speciellt lyfta fram de klagomål som 
belyser patientens känsla av att deras ålder har haft 
betydelse för hur de behandlades, bedömdes eller 
bemöttes.
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Bakgrund
Andelen äldre i befolkningen beräknas öka.1 Frågan 
om hur det kommer att påverka vården är komplex. 
Att den äldre delen av befolkningen ökar behöver 
inte betyda att vårdkonsumtionen stiger i samma 
takt eller på alla vårdnivåer. Detta visas i tillbakablick 
och framtidsprognos där flera parametrar såsom 
befolkningsutveckling, den medicinska utvecklingen 
och hur vården är organiserad beaktas. Ett exempel 
på detta är att behovet av vårdplatser inte anses 
korrelerat till den beräknade ökningen av antalet 
äldre i befolkningen.2,3 Ett steg i utvecklingen av 
hälso- och sjukvården är omställningen till Nära vård 
där större delaktighet från patienter på flera sätt skall 
göra att sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt.4

Jämlik vård 
Enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ska vården i 
Sverige ges med respekt för allas lika värde och den 
som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vård. Prioriteringar har alltid behövt 
göras inom vården och ska ske utifrån den
värdegrund och de etiska principer som vägleder hur 
vårdens resurser ska fördelas.

1 Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 (scb.se)
2 Hur påverkas vårdkonsumtion och vårdpersonal av att befolkningen ökar? Underlag för vårdprognos (vgregion.se)
3 Fakta om vårdplatser | SKR 
4 Omställning till Nära vård | SKR 
5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Socialutskottets Betänkande 1996/97:SoU14 - Riksdagen 
6 Diskrimineringslag (2008:567)
7 Global rapport om ålderism: sammanfattning (who.int) 
8   Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Proposition 1996/97:60 - Riksdagen
9 Folkhälsomyndigheten nyhetsarkiv mars 2020 Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare
10 Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se
11 Västra Götalandsregionen, Regional vårdanalys 
12 Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022 | Vård- och omsorgsanalys 

Enligt riksdagsbeslut ska prioriteringar göras 
utifrån beaktande av människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen.5 Prioriteringar som behöver 
göras är reglerade för allas rätt till en jämlik vård, och 
ålder, en av sju diskrimineringsgrunder enligt 
lagstiftning, ska inte vara grund för bedömning för 
vilken sorts vård eller behandling en person ska få.6

Ålderism
Ålderism, ”stereotypa föreställningar eller 
diskriminering som utgår från en människas ålder” 
uppmärksammas av Världshälsoorganisationen WHO 
som skrivit en rapport om ämnet. I dess förord skrivs 
att covid-19-pandemin har förstärkt ålderistiska 
idéer och om vikten av att både uppmärksamma och 
motverka denna form av klassificering av människor.7

I den etiska plattform som finns för bedömningar 
inom vården görs skillnad på biologisk och 
kronologisk ålder. Med biologisk ålder menas 
graden av åldrande fysiskt och mentalt, kronologisk 
ålder anger hur många år en person har levt. Enligt 
prioriteringsordningen är det den biologiska åldern 
som ska styra den medicinska bedömningen och inte 
den kronologiska.8 Exempel på när detta frångåtts i

Sverige är när allmänna råd gavs utifrån kronologisk 
ålder under pandemin och Inspektionen för vård och 
omsorg har i efterhand kritiserat att bedömningar av 
äldre gjordes utan individuella ställningstaganden.9,10

Klagomål och förväntningar
I Västra Götalandsregionen består knappt 15 procent 
av befolkningen av personer som är 70 år eller äldre. 
Den konsumtion av vård de står för är 26 procent 
av den totala mängden utförd vård i regionen.11 
Andelen klagomål till patientnämnden som rör 
personer som är 70 åller äldre var 18 procent under 
första halvåret av 2022. Detta visar på en lägre 
andel klagomål i förhållande till den konsumerade 
vården jämfört med befolkningen totalt. Att färre 
klagomål rör den äldre patientgruppen kan ha flera 
förklaringar. En anledning kan vara att upplevelsen 
av vården påverkas av de förväntningar som finns. 
Det har visats att patienters förväntningar av vården 
anpassats i takt med stigande ålder till att ligga i nivå 
med den upplevda vården. Förväntningar hos äldre 
kan därmed vara lägre än hos yngre personer.12

https://www.scb.se/contentassets/029afdaf618d456ba73bd64b623c6878/be0401_2021i40_br_be51br2103.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-529/SURROGATE/V%c3%a5rdkonsumtion och personal 2017-2025.pdf
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/faktaomvardplatser.64555.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/omstallningtillnaravard.57446.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK01SoU14/html#bprop
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.who.int/publications/i/item/9789240020504
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK0360/html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
https://www.vardanalys.se/rapporter/nationell-uppfoljning-av-halso-och-sjukvarden-2022/
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Syfte
Syftet med rapporten är att utifrån inkomna klagomål 
till patientnämndernas kansli belysa äldre patienters 
och deras närståendes synpunkter. Innehållet ska 
kunna utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens 
kvalitets- och förbättringsarbete. Rapporten är också ett 
underlag och stöd för patientnämndernas och Västra 
Götalandsregionens övriga politiker, berörda tjänstemän 
och övriga intressenter. 

Urval och metod
Underlaget till denna rapport utgörs av synpunkter 
och klagomål, vidare i rapporten kallade klagomål eller 
ärenden, som har inkommit till patientnämndernas kansli 
under de första sex månaderna av 2022. De berörda 
patienterna i klagomålen var 70 år och äldre. 
De flesta klagomålen kunde delas in i grupper utifrån var 
i ett vårdförlopp patienten befann sig när det berättelsen 
handlade om inträffade. Övriga klagomål har grupperats 
efter typ av händelse. Många klagomål kan passa in i 
flera olika kategorier, men har grupperats i ett försök att 
på ett tydligt sätt beskriva klagomål utifrån många olika 
aspekter av vården, och patienters upplevelser utifrån 
olika situationer. 

I rapporten används ibland begreppet anmälare som en 
benämning på den som kontaktar patientnämnden och 
berättar om klagomålet. Anmälaren kan vara patienten 
eller någon närstående. Klagomål registreras alltid hos 
patientnämnden på den enhet som anmälaren har 
uppfattat som den som bär ansvaret för händelsen.
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Resultat

På följande sidor ges exempel ur klagomål. 
Citat kan vara hämtade ur det aktuella 
klagomålet men också från andra klagomål 
i rapporten vars innehåll har en liknande 
kärna. Citat har ibland förkortats för att 
utelämna detaljer. 

I rapporten ingår 443 klagomål, som berör 414 
patienter. I 35 procent var anmälaren en annan än 
patienten. I patientnämndens totala mängd klagomål 
brukar den siffran vara cirka 25 procent. 
Många av de klagomål som patientnämnden tar 
emot innehåller flera olika delar. Det är inte ovanligt 
att den som anmäler har upplevt brister på olika 
vårdnivåer eller vid olika tidpunkter i ett vårdförlopp.
22 patienter hade 2 eller flera klagomål som gällde 
samma händelse men berörde olika vårdgivare. 

De klagomål som rörde primärvården var till antalet 
122 och specialistvårdens klagomål var 290, vilket 
är en något högre andel specialistvårdsärenden 
än i patientnämndens totala ärendemängd. Av 
specialistvårdens klagomål gällde 11 psykiatrisk 
vård. Totalt 15 klagomål kom in som berörde 
kommunal hälso- och sjukvård och 3 klagomål 

berörde tandvården. Patientnämnden har skrivit till 
vårdgivarna i 43 procent av rapportens klagomål.

För diagram om ålder, kön och gruppering av 
klagomål, se bilaga 1.

Generella iakttagelser
Brister i kommunikationen mellan vårdens personal 
och patient eller närstående, är ofta en del av 
berättelsen i de klagomål som patientnämnden tar 
emot. Det förekom också frekvent i klagomålen i 
denna patientgrupp, men varken mer eller mindre 
än i andra åldersgrupper. I många av rapportens 
klagomål fanns det med som en av flera synpunkter, 
men några har bedömts att i huvudsak handla om 
bristande kommunikation. 

I en del klagomål fanns en berättelse om att 
patienten på något sätt upplevde att vårdgivaren 
hade behandlat hen annorlunda på grund av åldern. 
Vissa patienter använde ordet diskriminering i sin 
skriftliga anmälan. I dessa klagomål, och i ett flertal 
andra, ansåg patienter eller närstående att vården 
inte hade anpassats efter de behov som patienten 
hade. 

I patientnämndens totala mängd klagomål anmäls 
vanligtvis ungefär 25 procent av närstående och 
de får ibland rollen som ombud för patienten i 
patientnämndens kontakt med vårdgivaren. Högst 
andel närstående som anmälare är det i klagomål 
där patienten är under 20 år och över 70 år. Andelen 
ökar sedan med stigande ålder och i den aktuella 
perioden var 81 procent av anmälarna närstående 
när patienten var över 90 år. I 31 klagomål hade 

patienten avlidit vid tillfället då närstående anmälde.
En del av rapportens klagomål visar covid-19-

pandemins konsekvenser. Detta ses bland annat i en 
del av de klagomål som närstående har lämnat in 
gällande slutenvården. Besöksförbudet som rådde 
under pandemin påverkade närståendes möjlighet 
att vara hos patienterna och de upplevde då brister i 
kommunikationen och informationen. De ansåg att 
detta haft en negativ påverkan på patienternas vård 
och behandling. Särskilt tydligt sågs detta i klagomål 
som gällde patienter som vårdats i livets slutskede. 

Klagomål om bristande vård och 
kommunikation i livets slutskede:
”Patienten hade hörselnedsättning och annat 
modersmål än svenska. Anhörig undrar varför 
personalen inte involverade anhöriga när de 
märkte att patienten inte kunde göra sig förstådd. 
Klagomålet gäller vidare bristande delaktighet i 
patientens vård och bristande kommunikation med 
anhöriga när patient blev sämre. Att anhöriga fick 
vara med patienten hans sista timmar i livet berodde 
på deras egna initiativ.”

Patienter och närstående berättar: 
”Hur har de kunnat bedöma hans tillstånd om de 
inte har förstått vad han har sagt?”
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I väntan på vård
I den största gruppen klagomål befann sig 
patienten i någon form av väntan på vård när de, 
eller närstående, kontaktade patientnämnden. Det 
vanligaste klagomålet gällde tiden under väntan 
på operation, men det förkom också synpunkter 
på brister i tillgänglighet till både primärvård och 
rådgivning, väntan på besök till specialistvård, 
primärvård eller till undersökning eller behandling. 
I många av dessa klagomål har patienterna också 
upplevt en brist på information och återkoppling om 
hur förloppet går vidare och när de förväntas få vård.

I klagomål om tillgänglighet till primärvården:
”Patienten sökte sin vårdcentral på grund av 
hjärtklappning. Hon anade att det inte var så akut 
att hon behövde åka ambulans men ville ändå få 
det kontrollerat. Det tog lång tid innan hon fick 
kontakt med någon vårdpersonal.”

13 Allt fler väntar längre än vårdgarantins gräns - Socialstyrelsen

Patienter och närstående berättar: 
”Jag tycker det är helt fel att man inte kan prata 
med någon direkt, och alla de val som kommer när 
man ringer in. Det är svårt för mig och man måste 
veta var man ska trycka för att det ska bli rätt”

De klagomål som gällde väntan på vård och som 
riktades mot en akutmottagning innehöll ofta en 
berättelse om lång väntetid men klagomålets kärna 
var i många fall att patienten kände sig otrygg 
vid lång väntan. Patienterna upplevde brister i 
omvårdnad då de fick vänta många timmar utan 
tillsyn. De klagade också på att de inte fick hjälp till 
toaletten, fick något att dricka eller en brits för att 
kunna ligga ner. 

I klagomål om omvårdnaden på akutmottagning:
”Anmälaren är närstående och beskriver att 
patienten som är över 80 uppsökte akuten på 
förmiddagen en kort tid efter genomförd operation, 
synligt påverkad av smärta. Hon tilldelades ett rum 
och fick vänta i mer än 6 timmar utan tillsyn eller 
information från vårdpersonal. Patienten larmade 
själv på personal på kvällen för att fråga om hon var 
bortglömd. När närstående ringde patienten hade 
hon svårigheter att tala på grund av muntorrhet 
eftersom hon inte hade druckit något på hela 
dagen. Senare fick patienten dropp och munspray. 
Anmälaren anser att omvårdnaden har brustit.”

Sedan starten av covid-19-pandemin i början av 2020 
har väntetiderna till vård ökat, även om det i slutet av

2021 sågs en positiv förändring. Av de patienter som i 
december 2021 väntade på en operation hade  
40 procent väntat mer än 90 dagar. Vanligast var väntan 
bland annat till ögonspecialist och till operation av 
till exempel ortopediska ingrepp eller allmänkirurgisk 
operation.13 Detta var också de operationer som 
förekom oftast i patientnämndens klagomål. 

I klagomål om väntan på operation:
”Patienten uppger att hen, sedan en misslyckad 
operation, gått med ständigt läckage och värk i 
flera år och väntar på tid för operation. Patientens 
besvär har medfört att patienten inte sovit en 
hel natt de senaste åren och behöver använda 
inkontinensskydd dygnet runt. Patienten har fått 
information om att hens ärende inte är prioriterat 
och att väntetiden har blivit längre på grund av 
covid-19-pandemin. Patienten uttrycker dock att 
hen upplever sig nedprioriterad på grund av hens 
ålder och upplever inte att läkaren förstår hur 
mycket hens besvär påverkar patienten.”

Patienter och närstående berättar: 
”Det känns som om ingen bryr sig på grund av min 
relativt höga ålder. Skjut på operationen för han 
kommer ändå snart att dö. Inget ont om läkaren 
men han verkar inte inse hur dåligt jag mår”

I svar från olika vårdgivare stod vid flera tillfällen 
att väntetiden för besök eller ingrepp hade blivit 
längre på grund av pandemins effekter.
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När diagnosen dröjde
En del patienter berättade att de hade fått en diagnos 
som i många fall var allvarlig, och att de hade sökt 
vård för samma besvär under en kort eller lång tid 
tidigare. I vissa fall hade patienten sökt upprepade 
gånger. Flest antal klagomål gällde en cancerdiagnos, 
men även klagomål på till exempel odiagnostiserade 
frakturer, infektioner eller stroke framfördes. 

I sju av klagomålen i denna rapport uttryckte den 
skriftliga berättelsen en misstanke hos patient eller 
närstående att patientens ålder hade gjort att man 
missbedömde symtomen, kanske förklarade dem 
som åldersrelaterade och därför inte gick vidare med 
utredning. 

Patientnämnden har redan i en tidigare rapport.
belyst att patienter ibland misstänker att vårdens 
bedömning görs annorlunda utifrån att de är äldre.14

Socialstyrelsen skriver i ”Samlat stöd för patient-
säkerhet” om diagnostiseringen som en komplex 
process och att det finns flera faktorer som kan 
leda den åt fel håll. Situationer som lyfts fram som 
exempel på högre risk är till exempel när många 
läkare är inblandade, eller när kommunikationen 
brister mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal.15 

Flera patienter upplevde att de inte blev lyssnade till 
och inte tagna på allvar och att det var orsaken till att 
rätt diagnos inte upptäcktes vid besöken. 

I klagomål om fördröjd diagnos vid reumatisk 
sjukdom: 
”Patienten sökte sin vårdcentral på grund av kraftigt 
tilltagande smärtor och värk i hela kroppen.

14 Tiden räknas – patienters och närståendes upplevelser av vård vid cancer (vgregion.se)
15 Diagnostiska fel - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

Patienten hade så ont att hon inte ens kunde sätta 
upp håret eftersom armarna inte gick att sträcka 
ut. På vårdcentralen fick hon besked om att det var 
normalt och åldersrelaterade smärtor. Ingen åtgärd 
vidtogs. Hon sökte ett tag senare igen på akut tid 
hos vårdcentralen, träffade en annan läkare som då 
konstaterade en typ av reumatisk sjukdom.”

Patienter och närstående berättar: 
”Vårdcentralen borde i högre utsträckning ta 
denna typ av symtom på allvar när det gäller 
äldre patienter, och vara mer frikostig med 
undersökningar innan man ordinerar friskvård. Man 
vet ju att risken för cancer ökar i högre ålder”

I slutenvården
Många vårdbehov kan idag tillgodoses i öppen 
vård och väl genomarbetade processer vid många 
diagnoser har lett till kortare vårdtider. I antal är den 
stora gruppen som belägger flest vårdplatser inte 
de äldre, men om man tittar på antal vårddagar på 
sjukhus per invånare är den högst i gruppen 80 år 
och äldre.3

I denna åldersgrupp fanns det en större andel 
klagomål som handlade om slutenvård, än i andra 
åldersgrupper i patientnämndens totala mängd 
klagomål. I rapporten har 71 klagomål berört ett 
en händelse under patientens sjukhusvistelse och 
närstående var anmälaren i 51 av dessa. 

I de klagomål som berörde slutenvården gällde den 
vanligaste händelsen upplevda brister i planeringen 
inför utskrivning till hemmet, både till det egna

boendet och till särskilt boende. Ibland var den 
kommunala hälso- och sjukvården ansvariga för 
den fortsatta dagliga sjukvården. I vissa fall gällde 
klagomålet att närstående eller hemtjänst inte hade 
blivit meddelade att patienten skulle komma hem.

I klagomål om bristande planering inför 
hemgång:
”Närstående efterfrågade en vårdplanering 
tillsammans med kommunen inför utskrivning, men 
patienten skrevs hem utan en sådan. Vid utskrivning 
meddelades inte närstående. Patienten påminde 
inför transport hem om sin käpp, men den kom inte 
med. Patienten blev avsläppt utanför sitt hus och 
för att komma in behöver man gå upp för en backe 
och trappa. Det var söndag kväll och halt och snöigt 
ute. Patienten har dålig balans. Patientens hustru 
fick syn på patienten och kunde möta på utsidan. 
Patienten hade inte med sig någon extra medicin 
av den nya hjärtmedicinen och närmaste apotek 
ligger 8 km från bostaden. Anhöriga ringde till 
avdelningen för att efterhöra om patienten kunde 
vara utan denna medicin till dagen efter, men kunde 
inte få något besked om detta. Anhöriga ringde 
också hemsjukvård, men får information att de 
inte kan göra något då de inte fått någon remiss. 
Han hade inte fått med sig sina kläder utan hade 
sjukhusets pyjamasbyxor utan kalsonger. Dagen 
efter hemkomst ramlar patienten, då han inte har 
någon käpp, och slår sig så att han får uppsöka 
akutsjukvård.”
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https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/pnn7786-1025393182-506/surrogate/Tiden r%c3%a4knas-patienters och n%c3%a4rst%c3%a5endes upplevelser av v%c3%a5rd vid cancer.pdf
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/diagnostiska-fel/
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Patienter och närstående berättar:
”Jag är mycket kritisk till att han blev utskriven och 
hemskickad utan kontakt med mig. Jag är inte 
sjukvårdsutbildad och har ingen aning om hur jag 
skulle ta hand om honom eller vilka mediciner han 
skulle ta.”

År 2020 stod fallskador för 7 procent av alla skador 
inom vården.16 Bland de klagomål som kom in och 
som gällde slutenvården, var en del berättelser om att 
patienten hade fallit och skadats under vårdtiden på 
sjukhus.

I de klagomål som kom in till patientnämnden 
innehöll en del synpunkter på att fallet hade kunnat 
förhindrats av sjukvården om patienten hade fått 
den tillsyn de närstående ansåg behövdes. Vanligare 
var dock att den närstående klagade på bristen på 
information kring själva händelsen, ibland genom att 
fallet inte kommunicerades direkt med närstående 
utan först efter flera dagar. Det fanns också 
berättelser om att fallskadan inte föranledde någon 
grundlig undersökning vid händelsen vilket hade 
fördröjt diagnosen.

I klagomål om fallskada: 
”Närstående till äldre patient som vårdades på 
psykiatrisk avdelning beskriver att patienten ramlade 
två gånger på avdelningen under en tidsperiod på 
13 dagar. Patienten blev undersökt av läkare som 
ska ha bedömt att ingenting var brutet. Patienten 
fick Alvedon som smärtlindring. Närstående 
som märkte att patienten var mer förvirrad och 
smärtpåverkad påtalade detta och patienten 

16 Markörbaserad journalgranskning skador i somatisk vård 2013-2020 nationell nivå (skr.se) 

remitterades för röntgenundersökning.  
En höftfraktur konstaterades, patienten har 
opererats tre gånger och upplevt stort lidande.”

Även när patienter vårdades på sjukhus upplevdes 
brister i kommunikationen. Detta gjorde i vissa 
fall att patienter inte kände sig delaktiga eller 
informerade om vårdens planering. Det framkom 
också i några klagomål att bristerna i kommunikation 
och delaktighet hade betydelse för resultatet efter 
operation. 

I klagomål om bristande kommunikation  
inför operation:
”Patienten har synpunkter på att man opererat in 
en halvprotes efter fallolycka och bruten lårbenshals 
hos fysiskt aktiv person. Patienten upplever att 

man inte tagit reda på hur aktiv han var innan 
operationen och att han nu knappt kan gå och tror 
att det beror på typ av protes man valt.”

Vårdgivaren svarar att bedömningen gjordes 
utifrån tidigare sjukdomar. Man bekräftar 
patientens uppfattning att man borde ha 
kommunicerat om patientens fysiska aktivitet med 
patienten och att man då skulle valt en annan typ 
av protes. Händelsen ledde till uppdaterade rutiner 
och ett lärande i verksamheten.

I klagomål på slutenvården fanns också berättelser 
om att anmälare ansåg att patienterna inte hade fått 
tillräcklig omvårdnad i form av hjälp med personlig 
hygien eller mobilisering.
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https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efef4ae/1643723403024/Markorbaserad_journalgranskning_somatisk_vard_kort_SKR_2020.pdf
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När kommunikationen brast
I många klagomål fanns det en synpunkt på brister 
i kommunikationen även om klagomålets främsta 
händelse var något annat, till exempel att patienten 
hade väntat länge på vård. I 66 klagomål var det 
dock uppenbart att det uttryckta främsta klagomålet 
handlade om brister i kommunikationen inom 
öppenvården, och då mellan vårdpersonal och patient 
eller närstående. Ofta hade patienterna upplevt 
ett dåligt bemötande och i vissa fall förstärkte ett 
otrevligt bemötande känslan av att vara gammal 
och skröplig. Klagomål fanns också gällande brister 
i informationen. Svårigheterna i kommunikationen 
bidrog till att patienterna inte kände sig delaktiga i 
vården.

I klagomål om brister i samtalet med läkaren:
”Patienten hade önskat att hon som äldre hade fått 
god tid för att samtala om sin hälsa”

”Patienten har svårt att kommunicera med den 
läkare hon har på mottagningen och har bett att 
få byta. Patienten uppger att det inte går att ha en 
dialog med läkaren utan läkaren talar om hur det 
ska vara och ingen annan har något att säga till 
om. Patienten uppger att hon upplever att läkaren 
hänvisar allt till att handla om hennes ålder och 
när ett hälsoproblem beror på ålder verkar det inte 
heller finnas något att göra åt det.”

17 Risk att äldre får fel och för många läkemedel - 1177
18 Läkemedelsbehandling hos äldre | Läkemedelsboken (lakemedelsboken.se)

Vissa patienter upplevde att de inte hade fått 
tillräcklig information inför en operation, till exempel 
om tänkbara komplikationer. Vid besök hos olika 
läkare på vårdcentral ansåg en del patienter att en 
bristande kontinuitet försvårade kommunikationen 
vilket påverkade vården negativt.

Läkemedelsbehandlingen
Sveriges befolkning blir allt äldre och förskrivning 
av läkemedel till personer över 75 år har ökat med 
nära 70 procent de senaste 20 åren. Det finns 
olika orsaker till att det kan bli problem för äldre i 
samband med läkemedelsbehandling. Stigande ålder 
innebär fler läkemedel och kroppen blir på olika sätt 
känsligare. Information till patienten och patientens 
delaktighet i sin behandling är viktig. Undersökningar 
har visat att ju fler läkare som är involverade i en 
patients vård, desto flera läkemedel förskrivs. Många 
akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på 
läkemedel.17,18

I klagomål om biverkningar av läkemedel:
”Då patienten var trött och påverkad samt hade 
en hörselnedsättning bad närstående om att få 
medfölja vid besöket. Detta nekades först på grund 
av pandemin men anmälaren fick sedan lov av 
sjuksköterska att medfölja. Väl vid vårdcentralen 
kom läkaren ut och nekade anmälaren att få följa 
med in. Anmälaren hade då förklarat patientens 
svårigheter att själv framföra sina besvär samt 
patientens begränsade hörsel. Vid läkarbesök fick 

patienten utskrivet penicillin och tog tre tabletter. 
Patienten, som hade ulcerös kolit och inte tål den 
sortens medicin, drabbades därefter av kraftig 
diarré.”
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https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/risk-att-aldre-far-fel-och-for-manga-lakemedel/
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_aldre.html
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Största delen av de 34 klagomål som kom in 
under perioden och som handlade om läkemedel 
gällde primärvården. Flera av dem berörde brister 
i delaktighet och uppföljning. Patienter med flera 
sjukdomar var oroliga när uppföljningen inte blev 
regelbunden som den tidigare hade varit. Kontakten 
med vårdcentralen inför förnyelse av recept skedde 
då via 1177 och patienter kunde inte få svar på sina 
frågor.

Patienter och närstående berättar: 
”Har det gått ett år så behöver man ju som patient 
få kolla upp alla sina värden innan några nya 
mediciner skrivs ut. Det är inte konstigt att det blir 
så mycket felbehandlingar”

Svar från vårdgivare har inkommit där man ser 
att läkemedel i vissa fall har orsakat symtom som 
man har trott var sjukdom, och där patienterna blev 
symtomfria efter avslut av behandlingen.

Klagomål fanns också på primärvården om att 
behandling med lugnande läkemedel skulle skrivas ut 
i lägre dos, eller sättas ut helt, ibland efter många års 
behandling. Detta gav upphov till oro hos patienter 
som inte kände sig delaktiga i beslutet och var oroliga 
för biverkningar.

Efter behandlingen 
I patientnämndens totala mängd klagomål under 
perioden fanns det berättelser om en upplevd 
vårdskada i cirka 8 procent av alla ärenden. Den 
siffran var varken högre eller lägre i patientgruppen 
över 70 år. Patientnämnden dokumenterar 
och använder uttrycket upplevd vårdskada i 
klagomålsärenden eftersom nämnden inte gör 
någon bedömning om det patienten upplevt 
kan betecknas som vårdskada enligt definitionen 
i patientsäkerhetslag (2010:659). Klagomålen 
handlade till största delen om komplikationer efter en 
operation, till exempel infektion, eller att resultatet 
inte blev som förväntat med kvarstående smärta eller 
nedsatt rörlighet. Främst var det efter ortopediska 
operationer eller operation av grå starr som klagomål 
på upplevd vårdskada förekom men även efter andra 
operationer och olika behandlingar. 

I klagomål om bristande resultat efter 
operationen: 
”Patienten kände direkt efter operationen att 
benet inte gick att styra. Hon var efter det på flera 
återbesök på mottagningen men läkarna sa att 
orsaken var gamla muskler och att det inte gick 
att åtgärda på något sätt. Patienten har haft en 
engagerad fysioterapeut och hon har varit mycket 
flitig med träningen men det har försämrat den 
värk som patienten har och har inte förbättrat 
funktionen i benet. Hon har varit en mycket aktiv 
person men kan nu bara ligga, inte sitta, vilket gör 
henne nedstämd.”

Patienten berättar i samtal med 
patientnämnden:
Patienten uttrycker att det känns som om man 
inte är värd något när man är gammal och att 
vårdgivaren är mindre benägen att hitta en 
åtgärd som kan förbättra. 

Ibland bekräftar vårdgivaren patientens eller 
närståendes misstanke om vårdskada i svaret till 
patientnämnden men vanligare är att besvären 
förklaras som en komplikation som man inte 
hade kunnat undvika genom att välja annan 
metod för behandling eller operation. 
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Hemsjukvård och övriga 
klagomål

Patientnämnden har vanligtvis få klagomål på 
den kommunala hälso- och sjukvården, cirka 
2 procent av alla klagomål under de senaste 
åren. I denna patientgrupp fanns 15 klagomål 
gällande hemsjukvård varav 14 var anmälda av 
någon närstående. Flera klagomål handlade om 
de bedömningar som gjordes i patientens hem 
vid frågeställningar om patienten skulle behöva 
sjukhusvård. Några närstående upplevde att 
patienter hade fått vänta på hjälp i hemmet och en 
del uttryckte att de efter det kände otrygghet. Det 
fanns också klagomål om läkemedelshantering eller 
omläggning, samt förekom att hemsjukvården var 
en del av en händelsekedja när planeringen inför 
utskrivning från sjukhus upplevdes bristande.

Patienter och närstående berättar: 
”Närstående framför klagomål på att ingen 
sjuksköterska från hemsjukvården fanns på plats 
i hemmet de gånger ambulans tillkallades. De 
närstående kände sig ensamma och utsatta i den 
situationen och upplevde att de fick argumentera 
med ambulanspersonalen i hopp om att patienten 
skulle få följa med till sjukhus. Närstående menar 
att de uppfattat att hemsjukvården delade samma 
uppfattning om att patienten var i behov av 
sjukhusvård.”

I gruppen som fick benämningen övriga 
klagomål gällde klagomålen till exempel felaktig 
journalhandling eller faktura, misstanke om 
sekretessbrott eller nekat hjälpmedel. Även de 
klagomål som gällde sjukresor grupperades här.
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Analys/diskussion

Bland utredare på patientnämnden finns en 
erfarenhet av att äldre personer i kontakt med 
patientnämnden i större utsträckning uttrycker att de 
är rädda att den fortsatta vården eller bemötandet 
ska påverkas om klagomål förs fram till vårdgivaren. 
Ibland kan patienterna också uttrycka att då de 
har goda erfarenheter av sjukvården för övrigt så 
har de ingen vilja att klaga. Som tidigare nämnts 
i rapporten är äldre personer mindre benägna att 
klaga på vården. Psykisk ohälsa är vanligt i gruppen 
äldre.19 Trots det är det mycket få klagomål som 
kommer in till patientnämnden gällande psykiatrisk 
specialistvård för äldre eller vård för psykisk ohälsa 
inom primärvården.

 � Äldre personer klagar i mindre utsträckning. 
Informationen behöver ökas till äldre 
personer om på vilket sätt deras synpunkter 
kan bidra till sjukvårdens kvalitetsarbete och 
att patientnämnden kan hjälpa dem föra fram 
deras klagomål och frågor. 

Vården ska så långt som möjligt utformas i samråd 
med patienten, och närstående ska ges möjlighet 
till delaktighet när det är lämpligt. Många klagomål 
vittnade om brister i informationen, att den har varit 
otillräcklig eller otydlig. I flera svar från vårdgivarna 
bekräftas också att informationen har brustit och 

19 Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga, Folkhälsomyndigheten 

att patienten eller närstående inte har fått tillräcklig 
möjlighet till delaktighet. Detta har ibland påverkat
vården negativt eller har gett en otillräcklig förståelse 
hos patient och närstående, till exempel för val av 
behandlingsmetod eller bedömning om behandling 
är aktuell. Kommunikationen kan underlättas när 
vårdkontakten är känd för patienten och flera 
patienter efterfrågar ökad kontinuitet. Kontinuitet 
kan vara en viktig och trygghetsskapande faktor 
och en huvudansvarig läkare som har helhetssyn 
på behandling kan till exempel öka säkerheten i en 
läkemedelsbehandling hos den äldre patienten.18

 � Patientnämndens klagomål visar behovet 
av att i varje vårdmöte säkerställa 
att mottagaren kan tillgodogöra sig 
informationen och att den är anpassad 
efter patientens personliga förutsättningar. 
Information till närstående kan vara ett 
viktigt komplement och öka patientens 
möjlighet till delaktighet.

Tillgängligheten till sjukvården upplevdes av en del 
patienter som begränsad. Med nedsatt syn eller 
med andra funktionsnedsättningar kunde den 
digitala kontakten upplevas som svår om patienterna 
hänvisades till 1177 för kontakt. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
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 � Patienter önskar en möjlighet att lättare 
komma i kontakt med sin mottagning eller 
vårdcentral via telefon och då utan för många 
knappval.

I flera av klagomålen som gällde ett slutenvårds-
tillfälle fanns en berättelse om brister vid 
utskrivning, ofta med flera olika delar som inte 
hade fungerat. Var och en av de olika händelserna 
kan orsaka betydande problem vid en hemgång 
och äventyra patientsäkerheten. Alla inblandade 
personalkategorier har en viktig del i att 
vårdsituationen skall fungera och kännas trygg för 
patienten. I statistik ses att vårdtiderna förkortats 
och i framtida prognoser väntas denna utveckling 
fortsätta. 

 � Inom vårdtidens längd behöver planering för 
hemgång få tillräckligt med utrymme. Tydliga 
rutiner behöver finnas och i patientnämndens 
klagomål ses att dialogen med närstående 
kan vara en viktig del av en säker hemgång. 

Vården som individanpassad och personcentrerad 
är något som efterfrågas och önskas, det kunde 
utläsas i patientnämndens klagomål. I flera klagomål 
ansåg patient eller närstående att vården i större 
utsträckning behöver anpassa insatserna till den 
äldre personen och de svårigheter i form av minskad 
autonomi som sjukdom och åldrande kan föra med 
sig. I en situation där en patient i vanliga fall ges 
rådet att återvända till hemmet med egenvård och 

avvakta om tillståndet förvärras, kan situationen 
innebära en otrygghet och en svårighet för en person 
i hög ålder. I klagomålen framhölls det som särskilt 
svårt i de fall där den äldre bodde ensam i eget 
boende. 

 � Personcentrering ter sig extra viktig i vården 
av äldre personer med tanke på att den 
åldrande människan kan ha så olika behov 
och förutsättningar.

Vikten av individanpassning sågs också tydligt då en 
del patienter upplevde att de blev behandlade som 
skörare än vad de var eller med uppfattningen att de 
hade lägre förväntningar på livets innehåll och kvalité. 
Patienterna uppfattade att de hade särbehandlats på 
grund av sin ålder och inte bedömts och behandlats 
utifrån sina förutsättningar. Dessa patienter berättade 
ofta om värdet av att upprätthålla ett aktivt och 
socialt liv. 

 � Medvetenhet om ålderism och hur den 
påverkar det egna synsättet är en viktig 
kunskap hos alla funktioner i samhället.

Åldrandets frihet

För min del har jag ålderdomen olevd kvar 
och tror mig ändå veta att den är 
de hopplöst akterseglades epok, 
en ödslig vårdhemsväntan på finalen.

Men när jag själv tar plats försvinner plötsligt 
de gamla gubbarna och gummorna 
som förut fyllde hemmet med sitt gnäll, 
och vad jag till min häpnad ser är idel 
jämnåriga, och det är något annat.

De andra blir helt enkelt vi, och vi 
är varken unga eller gamla för 
varandra. Vi är vi och därmed punkt.

(Ur Varför har nätterna inga namn av  
Göran Palm 1971)
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Bilaga, statistik
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-10-31 

Diarienummer PNN 2022-00092 

Västra Götalandsregionen 

Patientnämndernas kansli 

Handläggare: Karin Nordgren 

Telefon: 010-441 20 07 

E-post: karin.nordgren@vgregion.se 

Handläggare: Maria Ståhl 

Telefon: 010-441 20 14 

E-post: maria.stahl@vgregion.se 

Till norra patientnämnden 

Äldre röster om vården 

Förslag till beslut 

1. Norra patientnämnden antecknar informationen i rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientnämnderna ska enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården uppmärksamma och synliggöra riskområden och hinder för utveckling 

av vården. Patientnämnderna tar därför fram rapporter med fokus på teman och 

problemområden i inkomna synpunkter och klagomål.  

Äldre röster om vården - klagomål till patientnämnden när 

patienten är över 70 år 

Undersökningar visar att äldre personer är mindre benägna att klaga på 

sjukvården, till en del förklaras detta av anpassade förväntningar. Antalet personer 

som lämnar klagomål till patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen, 

där patienten är 70 år eller äldre, har ökat något under de senaste åren. I rapporten 

analyseras 443 klagomål, vilka till största delen gällde somatisk specialistvård och 

primärvård. Fler klagomål anmäldes av närstående än i andra vuxna 

patientgrupper i patientnämndens material.  

I den största gruppen klagomål befann sig patienten i väntan på vård, varav de 

flesta gällde väntetid till operation. En del patienter upplevde samtidigt brister i 

information och återkoppling om vårdens planering. I rapportens klagomål sågs 

en större andel gälla slutenvården jämfört med klagomål från andra åldersgrupper. 

Ett flertal olika situationer på vårdavdelning berördes och från närståendes sida 

framhölls särskilt svårigheterna som uppstod då patienter skrevs ut utan tillräcklig 

https://www.vgregion.se/patientnamnden
mailto:patientnamnden@vgregion.se
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planering eller då närstående inte informerades om att patienten råkat ut för en 

fallskada.  

Patienter och närstående berättade om att kommunikationen med vården hade 

brustit. Man ansåg att otillräcklig information ledde till minskad delaktighet och 

att det i vissa fall påverkade vården negativt. Som en del i att förbättra 

kommunikationen i primärvården efterfrågade flera patienter en ökad kontinuitet 

och uttryckte att en fast läkarkontakt också skulle innebära en större trygghet.  

I flera klagomål beskrev patienten eller den närstående på ett tydligt sätt 

upplevelsen av att patienten hade bedömts och behandlats utifrån sin ålder, och 

inte utifrån sina förutsättningar och behov. Vissa patienter upplevde även att 

bemötandet försämrades för att de var äldre, och de uttryckte känslan av att de 

betraktades som mindre värda. Detta sågs bland annat i en del av de klagomål 

som beskrev att en diagnos hade blivit fördröjd. Patienter uttryckte ibland 

misstanken om att åldern hade gjort att läkaren missbedömde symtomen och att 

de förklarades som åldersrelaterade.   

Vikten av att anpassa informationen till patientens förutsättningar framgår i flera 

av de analyserade klagomålen och i vissa fall framkom att information till 

närstående kan vara ett viktigt komplement och öka patientens möjlighet till 

delaktighet. Vid utskrivning från slutenvården sågs att dialogen med närstående 

hade kunnat bidra till en säkrare hemgång.  

I patientnämndens klagomål efterfrågade äldre patienter och deras närstående en 

ökad individanpassning och personcentrering av vården för den äldre patienten. 

Detta gällde när patienter behövde anpassade insatser på grund av minskad 

autonomi men också då patienter upplevde sig bedömda och särbehandlade 

utifrån sin kronologiska ålder i stället för utifrån sina individuella förutsättningar.  

Patientnämndernas kansli

Susanne Tedsjö 

Förvaltningschef 

Anne-Kathrin Schneider 

Enhetschef 
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Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Rapport: Äldre röster om vården - klagomål till patientnämnden när 

patienten är över 70 år 

Besluten skickas till 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se, för kännedom 

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgregion.se, för 

kännedom 

• Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för kännedom 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för kännedom 

• Primärvårdsdirektör, Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregion.se, för 

kännedom 

• Kommunstyrelser inom Västra Götalandsregionen samt socialnämnder / 

äldreomsorgsnämnder, för kännedom 
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§ 34 

Äldre röster om vården 

Diarienummer PNN 2022-00092 

Beslut 

1. Norra patientnämnden antecknar informationen i rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientnämnderna ska enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården uppmärksamma och synliggöra riskområden och hinder för utveckling 

av vården. Patientnämnderna tar därför fram rapporter med fokus på teman och 

problemområden i inkomna synpunkter och klagomål.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-31 

Skickas till 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se, för kännedom 

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgregion.se, för 

kännedom 

• Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för kännedom 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för kännedom 

• Primärvårdsdirektör, Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregion.se, för 

kännedom 

• Kommunstyrelser inom Västra Götalandsregionen samt socialnämnder / 

äldreomsorgsnämnder, för kännedom 
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Anslag/Bevis 


Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 


Protokollet finns också på  
 


Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  


Protokollet är anslaget under tiden: 2022-11-28 – 2022-12-19 
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§ 57 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 58 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Peter Larsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Peter Larsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 59 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt utskick  


§ 60 Anteckningar från mötet med styrelsen och beredningsgruppen den 27 september 


Förslag till beslut:   


att  notera anteckningarna  


Styrelsen beslutar: 


att notera anteckningarna  


§ 61 Tjänsteutlåtande från presidiet 


Presidiet förklarar anledning till deras ställningstagande och diskussioner fördes.  


Henrik Sundström yrkar bifall till förslag till beslut, men att tidsangivelsen 2023 – 2025 i Tjänsteutlåtandets 


första att-sats tas bort.  


Förslag till beslut:   


att  Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledarna och 


utredningsenheten. 


att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 


hyreskontraktet tom februari 2027. 


att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser.  


Styrelsen beslutar: 


att Samordningsförbundet Väst fortsätter att finansiera insatserna Rehabvägledare och 


utredningsenheten. 


att Samordningsförbundet Väst behåller lokalerna på Silentzvägen 6 och förlänger 


hyreskontraktet tom februari 2027. 


att Förbundet ska arbeta vidare med utveckling av mer mobila och utflyttade insatser. 
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§ 62 Föregående mötesprotokoll nr 3 – 27 september 2022 


Rättelse, Karin Blomstrand var inte med på styrelsemötet, men finns med på listan över närvarande. 


Karin är ersättare i styrelsen, så detta påverkade inga beslut. 


Förslag till beslut:   


att  notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att notera rättelsen att Karin Blomstrand inte var med på styrelsemötet  


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 63 Styrelseprotokoll Sof Vänersborg och Mellerud 2022-11-01 


Detta är sista protokoll för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och bekräftar likvidation av det 


förbundet. Där framkommer att kvarstående egna medel överförs till de förbund som dessa kommuner 


ingår i, i dag. Melleruds andel blev drygt 179 tkr. 


Sof Väst hade närmare 2 miljoner i eget kapital vid årsskiftet när Mellerud blev medlem, så detta blir 


motsvarade bidrag till förbundet. 


 Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen  


Styrelsen beslutar: 


att  besluta i enlighet med förslag till beslut 


§ 64 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2022 


Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos drygt 3 miljoner. Det beror först och främst på att 


överskott i insatserna p g a sjukdom hos rehabvägledarna (ej arbetsrelaterat) och att det har saknats en 


arbetsterapeut i utredningen sen i somras. 


Det egna kapitalet används i insatser under 2023 – 2025.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen  


Styrelsen beslutar: 


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


§ 65 Aktuell lägesrapport med statistik 


Inflödet av anvisningar/remisser är gott. Totalt har 260 nya remisser/anvisningar inkommit till Sof Väst 


under 1 januari – 15 november.  


494 deltagare har fått insatser via förbundet under 1 januari – 15 november, 340 hos Rehabvägledarna och 


154 har deltagit i någon form av utredning. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 
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Styrelsen beslutar: 


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


§ 66 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


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


handlingarna till mötet.  


En känd verksamhetsrisk är att: Sof Väst kan inte alltid verkställa fullt ut insatser som är beslutat om pga. 


att det är svårt att rekrytera och myndigheterna inte anser sig kunna avsätta personal för att arbeta i 


insatser finansierade av Sof Väst. Det kan bli uppehåll i insatserna och samma gäller om personalen som har 


uppdragen blir sjuka eller väljer att säga upp sig, det tar tid att ersätta med annan personal och därmed 


uppnår vi kanske inte målen. I samband med diskussioner om omstrukturering och att insatser ska 


upphöra, är risken att personalen lämnar sina uppdrag i förtid. 


Ordförande och vice ordförande har varit hos ekonomen och genomfört kontroll gällande utbetalningar och 


attest. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 67 ESF-ansökan, Gränsgångare 


Förbundschefen informerade både om förstudierna Gränsgångare som håller på att avslutas och om 


processen runt den inskickade ansökan som är tillsammans med Sof Älv och Kust och Sof Finsam Göteborg. 


Beslut om den fattas den 16 december.  


Förslag till beslut:   


att notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen  


§ 68 Verksamhetsplan med budget 2023, med preliminär verksamhetsinriktning t o m 2025 


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


budgeten fastställs vara offentligt. Ingen hade anmält sig. 


Kommunernas fördelning av bidragit till förbundet baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 


år per den 1 november det år val har ägt rum. Belopp per kommun i verksamhetsplanen bygger på 


befolkningsunderlaget den 1 november 2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat 


kommunernas befolkningsmängd den 1 november 2022. 


Förbundet fortsätter med pågående verksamhet, insatser och utveckling de kommande åren, med 


ambitionen att kunna utöka insatserna med hjälp av externa medel och då först och främst ESF-bidrag. 


Förslag till beslut:    


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 
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Styrelsen beslutar: 


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2023 med verksamhetsinriktning t o m 2025 


§ 69  Beslut om ny förbundschef 


30 sökande, 7 valda till första intervju och test hos rekryteringsbyrån. Sedan två till intervju med presidiet 


och rekryteraren, även några från personalen intervjuade dem separat. Presidiet och personalen var 


överens om att föreslå att styrelsen erbjuder Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för 


Samordningsförbundet Väst. Catarina är i dag förbundschef hos Samordningsförbundet i Västerås.  


Förslag till beslut:    


att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 


att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 


förbundets vägnar.  


Styrelsen beslutar: 


att  erbjuda Catarina Örtengren uppdraget som förbundschef för Samordningsförbundet Väst 


att  uppdra åt ordförande att förhandla och ingå anställningsavtal med Catarina Örtengren å 


förbundets vägnar. 


§ 70 Information och rapporter 


✓ Ansvarsfrihet för 2021 


Styrelsen för 2021 har fått ansvarsfrihet från samtliga medlemmar. 


✓ Nya ”SUS” uppföljningssystemet för Samordningsförbunden 


Enligt Finsamlagstiftningen är Samordningsförbunden skyldiga att följa upp insatserna. 


Försäkringskassans GD har stoppat det nya uppföljningssystemet för Samordningsförbunden med 


motiveringen att det inte finns rättslig grund för samtyckena. SUS stängs ner i början av 2023. Det innebär 


att from 2023 och tills frågan är löst kan Sof Väst och samtliga Samordningsförbund i hela Sverige endast 


följa upp det vi gör med pinnstatistik, dvs. antal deltagare. 


NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) arbetar med frågan och Henrik Sundström, vice 


ordförande i Sof Väst, stöttar NNS ordförande i det arbetet med sina juridiska kunskaper och kontakter upp 


till regeringsnivå. Detta är viktigt för kännedom till förbundets alla medlemmar. 


✓ NNS extra insatta medlemsmöte 7 oktober på Arlanda 


Ordförande och förbundschef deltog digitalt, det var ett bra möte och bra diskussioner om NNS uppdrag 


och syfte och om vad NNS ska prioritera. 


✓ NNS konferens om att ”Stoppa våldet” och medlemsmöte 7 december 


Karin Blomstrand som ingår i NNS styrelse deltar på plats på medlemsmötet och det gör även Linda 


Biltmark. Ordförande Robert Yngve kommer att delta digitalt på NNS medlemsmötet och vara ombud för 


Sof Väst. Peter Larsson och Linda Biltmark deltar på Stoppa Våldet konferensen. Föreläsningarna från 


konferensen att ”Stoppa våldet” kommer att läggas ut på NNS hemsida www.nnsfinsam.se  


✓ Förankringskonferens ”Individens fokus i fokus” 27 oktober 


Konferensen hade tre olika fokusområde BIP, Gränsgångare och Tillitsbaserad ledning och styrning. 


Samtliga ingick i förstudierna och ingår även som röd tråd i de tänkta insatserna i den nya ESF-ansökan. 


 



http://www.nnsfinsam.se/
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På konferensen deltog runt 130 personer från de 6 samordningsförbunden som deltog i förstudierna, därav 


minst 15 från Sof Väst. 


✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 18 – 19 april 


Förslag till beslut:   


att notera informationen  


att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 


Styrelsen beslutar: 


att enligt förslag till beslut och notera informationen  


att  nya styrelsen får i januari fatta beslut om vilka som får delta på Finsamkonferensen 


§ 71 Förslag till mötestider 2023 


Förslag till mötestider 2023 hade skickats ut med handlingarna till mötet.  


Förslag till beslut:  


att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 


Styrelsen beslutar:    


att notera justeringar i mötestider 2023, jämfört med tidigare utskick. 


§ 72 Nästa möte: 24 januari kl. 9.00 – 12.00 i Sof Väst lokaler på Silentzvägen 6 i Uddevalla 


Förslag till beslut:  


att notera mötestiden och platsen 


Styrelsen beslutar:    


att notera mötestiden och platsen 


§ 73 Nya frågor 


Ingen ny fråga hade anmäldes 


§ 74 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för bra möte och tackade speciellt dem som vet att de lämnar sina uppdrag vid 


årsskiftet, för bra arbete för Samordningsförbundet Väst. 
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VG-regionen = Västra Götalandsregionen 
NNS = Nationellt nätverk för Samordningsförbund 
Styrelseledamöter = Både ordinarie ledamöter och ersättare 
RV = Rehabvägledare 
KAKA = Kombinerad aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförmåga 
AMA = Arbetsmarknadsavdelning, AME = Arbetsmarknadsenhet, AMI = Arbetsmarknad och integration  
SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabi-
literingsområdet 
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blembild 
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Om förbundet  


Organisation  


Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-


san, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 


Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar. 


Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 


Historik 


Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet 


Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 


oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgades den 1 januari 2022 med Melleruds kommun. 


Förbundets säte är i Tanum. 


Lagrum 


Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 


(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är 


att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna ge-


mensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv 


resursanvändning.   


Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 


(1991:900) i tillämpliga delar. 


Förbundets ändamål 


Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, 


Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabilite-


ringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 


Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa 


förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  


Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  


Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och 


skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.  


Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som 


är hållbara över tid.  


Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmän-


nen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare 


som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  


Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.  


Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskrimine-


ring kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 


sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 
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Uppdrag 


De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordnings-


förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen för-


sörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 


Finansiering/Medlemsavgifter 2023 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    5 043 000 kr  


Västra Götalandsregionen 25 % 2 521 500 kr 


Kommunerna gemensamt 25 % = 2 521 500 * 


Uddevalla 


Orust 


Lysekil 


Strömstad 


Tanum 


Munkedal 


Mellerud 


Sotenäs 


Färgelanda 
 


Totalt  


 


1 000 784 kr 


248 368 kr 


239 290 kr 


232 846 kr 


210 545 kr 


177 766 kr 


153 559 kr 


146 499 kr 


112 459 kr 
 


  10 086 000 kr 


*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, siffrorna ovan är utifrån befolkningsunderlaget den 1 november 
2018 och kan komma att justeras lite när SCB har publicerat kommunernas befolkningsmängd den 1 no-
vember 2022. 


Definition av begrepp  


Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med 


varandra.  


Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och 


resurser.  


Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna 


gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. 


Vision: 


I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt 


sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  


De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde 


ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen för-


sörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 


Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myn-


digheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga 


broar mellan myndigheterna. 


Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet 


får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    


Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   
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Synsätt  


Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inan-


förskapet.  


I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan 


inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen inne-


bär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar 


utifrån individens behov.  


Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället. 


All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga. 


Individens aktiva medverkan eftersträvas. 


Syftet 


Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin 


funktions- och arbetsförmåga vilket innebär: 


Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets 


samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad 


livskvalitet. 


Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. För-


väntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering. 


Övergripande mål 


• Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter 


• Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av 


dessa 


• Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa 


• Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet  


• Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen 


och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna 


• Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, bered-


ningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan 


• Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld 


Viljeinriktning 2023 – 2025 


• Individinriktade insatser ska i större utsträckning finnas lokalt och drivas av medlemsparterna. 


• Stödja medlemsparternas arbete med att implementera BIP i de ordinarie organisationerna. 


• Ingå i ESF projekt i samverkan med andra samordningsförbund  


• Verka för och delta i regional utveckling av arbetet utifrån Finsamlagstiftningen. 


God ekonomisk hushållning 
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 finansierar eller 


avser att bedriva/finansiera ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska 
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råda i hela förbundet och insatser som förbundet finansiera ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadsef-


fektivt.  


Verksamhetens mål och uppföljning 2023 
Insatserna ska ge kvinnor och män likvärdiga möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering och skall vara 


könsfördelningsmässigt inom spannet 40/60.  


Målsättning för de individinriktade insatserna är att 400 nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof 


Väst under 2023.  


Målet är att: 


35 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan sub-


version eller till studier.  


25 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. 


75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos RV 


och i 4 veckors utredningen.  


50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera gäller både hos RV och i 4 veck-


ors utredningen.  


Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader. 


Beviljas ESF-ansökan kommer målsättningen att vara 500 nya deltagare och följande mål att gälla: 


25 % av deltagande kvinnor och män har börjat arbeta eller studera.  


50 % av deltagande kvinnor och män har närmat sig arbetsmarknaden.  


25 % av deltagande kvinnor och män avslutas av andra orsaker. 


Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare (flera medarbetare 


deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).  


60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrel-


ser varje år för information och dialog. 


Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med 


aktuell information.   


Verksamhetsuppföljning, sker i nya uppföljningssystem Finsam, som from 2024 och fram till att frågan om 


samtycke är löst, redovisas enbart antal deltagare och kön. För deltagarna hos RV genomförs även uppfölj-


ning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om insatser för 


deltagare.   


Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagar-


nas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.                                         


Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, 


delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.                                                                       


Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.           


Insatser 2023 
Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern  


16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och 


innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha 
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fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet 


och mångfald. 


Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst 
personer upp till 29 år. 


Samordningsförbundet stödjer också aktivt strukturövergripande insatser som syftar till att skapa förutsätt-


ningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och för-


ståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och in-


formation. 


Individinriktade insatser 


Rehabvägledare (8,0 tjänster) 


De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägle-


dande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.  


De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. 


Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och 


/eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit 


utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 


Beviljas ESF-ansökan kommer rehabvägledarna att utökas till 12 tjänster, där 4 tjänster kommer att finan-


sieras med ESF-medel.  


Utredningen (1,8 tjänster, därav 1,0 arbetsterapeut och 0,8 utredare) 


Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  


Den ”långa utredningen” pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från 


hela området. Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter be-


hov, önskemål och förutsättningar.  


KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 – 10 dagar med mindre 


antal deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga 


kommuner. 


Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras 


lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk. 


När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. För-


utsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna. 


De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeut-


redningar lokalt i de kommuner som så önskar. 


Behovet kommer att få styra antalet långa, korta respektive individuella utredningar. 


Budget i kr för 


individ- 


Inriktade insatser 


2023 


-6 900 000 


2024 


-6 900 000 


2025 


-6 900 000 
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Strukturövergripande insatser 


Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mel-
lan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter.            
Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildningar och implementering av BIP, mm. 


Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt 


nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.  


Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i 


olika nätverk med andra Samordningsförbund, samt gemensamma ESF-projekt med andra förbund. 


Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska 


stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna. 


Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.  


I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt 


nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa 


mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling. 


BIP-kunskapsperson (0,2 tjänst) Stödjer arbetet inom förbundet och hos parterna vid införande av att arbeta 


enligt BIP-metoden. 


Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga förbund i 
VG-regionen www.samverkanvg.se 


Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samord-


ningsförbund se www.nnsfinsam.se  


Dataskyddsombud för förbundet är Uddevalla kommun. 


Budget i kr för 
struktur övergri-
pande insatser 
inkl. verksamhets-
utvecklare och 0,2 
BIP-kunskapspers 


2023 
-1 300 000 


2024 
-1 300 000 


2025 
-1 300 000 


Arbetsmodell och metod 2023 


Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen.  


Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och insat-


serna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller. 


Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i 


Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om  


stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan 


och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en be-


dömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kontaktper-


son, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof Väst. Alla 


deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare och ansvarig 


handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppföljningsmöte 



http://www.sofvast.se/

http://www.samverkanvg.se/

http://www.nnsfinsam.se/
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/nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare hos aktuell 


myndighet.  


Insatspersonalen är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett för-


hållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och Vägvi-


saren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundutbildning 


om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för eller bevittnad våld av något slag. Arbe-


tet med deltagare sker utifrån BIP forskningen och samtlig insatspersonal har utbildning i progressionsmät-


ning enligt BIP.  


I syfte att forma insatser utifrån deltagarnas behov och ha individernas fokus i fokus, har insatspersonal 


också utbildats i Tjänstedesign. 


Verksamhetsutveckling 2023 – 2025 


Sof Väst ska fortsätta att vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen och verka 


för att sprida kunskap om och att vara stöd i arbetet hos parterna med BIP. 


Sof Väst inväntar beslut gällande ansökan om ESF-projekt tillsammans med Sof Finsam Göteborg och Sof 


Älv och Kust. Målgruppen är personer 16 – 64 år som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet 


innebär en utökning av rehabvägledare i samtliga kommuner. Dessa ska tillhöra kommunernas AME verk-


samheter och ska samverka med befintliga rehabvägledare samt utveckla former för lågtröskelverksamhet-


er lokalt.  


Arbetet kommer även att fortsätta tillsammans med angränsande Samordningsförbund att undersöka möj-


ligheterna att ytterligare stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i flera 


tillämpliga ESF projekt. 


Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare 


om våld.  


Sof Väst ska utveckla arbetet kring jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och icke diskriminering. 


Sof Väst ska arbeta utifrån Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum.  


Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part 


och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordi-


narie ledamot representeras av en ersättare.  


Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 


Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsför-


medlingen. 


Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för 


sitt politiska parti. 


Styrelsens uppgift är att:  


• besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet 


• stödja samverkan mellan parterna 


• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas 
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• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas sam-


lade ansvarsområden 


• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 


• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas 


• upprätta budget och årsredovisning 


Budget i kr för 


styrelsen  


2023 


-300 000 


2024 


-300 000 


2025 


-300 000 
 


Kansli (förbundschef och övrig administration) 


Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera 


nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna. 
 


 


Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision. 
 


Budget i kr för 


kansliet 


2023 


-1 647 000 


2024 


-1 550 000 


2025 


-1 550 000 
 


Beredningsgrupp  
Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från 


förbundets medlemmar. 


Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från 


psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra 


ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas 


samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter 


som genomförs och  är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet. 


Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterli-


gare vid behov. Beredningsgruppen har möte med styrelsen 1 – 2 ggr/år. 


Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten) 
 


Budget i kr för 


hyra och drift 


2023 


-1 025 000 


2024 


-1 025 000 


 


2025 


-1 025 000 
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Sammanfattning av Sof Väst budget 2023 med inriktning t o m 2025  
 


 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025  
 tkr tkr tkr  
Finansiell ram/bidrag från parterna 10 086 10 110 10 110  
Egna medel enligt prognos 31 okt 3 063 1 977 1 012  
Totalt 13 149 12 111 11 146  


     


Eventuella ESF-medel     


Totalt inkl. eventuella ESF-medel     


     


Styrelsen exkl. löneservice -300 -300 -300  


     


Administration/kansli -1 647 -1 550 -1 550  
förbundschef, ekonomi-och löneservice     


och revision     


     


Strukturövergripande insatser -1 300 -1 300 -1 300  
inkl. verksamhetsutvecklare     


och BIP-kunskapsperson     


     


Rehabvägledare -5 600 -5 600 -5 600  


     


Rehabvägledare finansierade med     


ESF-medel     


     


Utredningsenheten -1 300 -1 300 -1 300  


     


Lokaler och olika kringkostnader -1 025 -1 025 -1 025  
hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm     


     


Totalt budgeterat -11 172 -11 075 -11 075  
 
 


Uddevalla 2022-11-22 
 
 
 


 


För Samordningsförbundet Väst    
 
 
 
 


_________________________________  _____________________________________________ 


Robert Yngve, ordförande   Henrik Sundström, vice ordförande 
VG-regionen    Uddevalla kommun   
 
 
 
 


________________________________   ______________________________________________ 


Peter Larsson, ledamot   Anders Paulsson, ledamot   
Försäkringskassan   Arbetsförmedlingen 







Samordningsförbundet Väst            
Org.nr 222000 – 2030 
____________________________________________________________________________ 


 
12 


     


 
 


BILAGA 1     


TIDSPLAN 2023 
 
Januari  Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 22 januari 
   


Februari               Revisorerna granskar förbundet. 
 Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-


regionen senast 3 februari. 
 
Mars Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars.  
 Styrelsen beslutar om årsredovisning 2022. 


Medlemssamråd. 
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag 
skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. bi-
dragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.  


April  Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som 
arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst. 


  
Maj    


Juni   


Juli   


Augusti Delårsredovisning påbörjas. 
 Verksamhetsplan 2024 påbörjas.  


September Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas  
 Förslag till insatser 2024 fastställs 
  
Oktober Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 1/10 in till resp. kommun, Västra 


Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och För-
säkringskassan    


November  Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2024 


December Årsbokslut och årsberättelse 2023 påbörjas 
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Missivföljebrev - Uppföljande granskning av KAA-arbetet 2022
            WBZ82-CGQCX-8QVN4-P2B3L-O8IHT-1YBHJ
            SHA-256
            6a6ec141245eaf008e1242affa38f16c500cf0d1ef8a9a5a830831409f1544b9
            
                                    
                                                                            Förtroendevald revisor 
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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