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Datum:  Fredagen den 10 juni 2011 
Tid: Kl. 12.00 – 16.00 
Plats:  Jordhammars Växtkraft, Ödsmål, Stenungsund 
 
Närv.  
ledamöter: Georg Hohner, ordförande, Arbetsförmedlingen 
 Jan-Åke Simonsson (S), vice ordförande, Västra Götalandsregionen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan 
 Boel Holgersson (C), Ale Kommun 
Ersättare: Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 

Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 

Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga: Thomas Ljungberg, samordnare ESF-rådet, § 31 och Rick Mulder, projektledare 

Jordhammars Växtkraft, § 32.  
 
Innan mötet åt styrelsen en gemensam lunch. 
 
 
 
§ 25 Sammanträdet öppnas 

Georg Hohner, ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund 
och Tjörns styrelse, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

 
§ 26 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Jan Sammels, Arbetsförmedlingen, Lena 
Erlandsson, Försäkringskassan och Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 
förhindrade att närvara 
 

§ 27 Fastställande av dagordning 
  
   BESLUT 

 att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
- utvärdering projekt Utgångspunkten i Kungälv 
- information om KUR-projektet (Kunskapsutveckling om rehabilitering för 

personer med psykisk diagnos/funktionsnedsättning. 
 

§ 28 Val av justerare för dagens möte 
 
 BESLUT 

 att utse Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, att justera dagens 
och kommande styrelseprotokoll längst t o m 2012-03-31. 
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§ 29 Anmälan om kommunernas nominerade ledamot och ersättare i  
       Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse 

Vid förra styrelsemötet den 15 april 2011 fick Per Liljebäck i uppdrag att på nytt 
skicka brev till respektive kommun och uppmana dem att samråda om hur 
ordningen ska se ut för kommunerna för perioden 2011-04-01 – 2015-03-31. 
 
Svar har inkommit från två kommuner. Kungälvs Kommun har svarat att de 
föreslår Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, att representera 
kommunerna i Samordningsförbundets styrelse som ordinarie ledamot för 
perioden 2011-04-01 – 2015-03-31 och Tjörns Kommun har svarat att de 
vidhåller sitt beslut från den 2011-02-10 § 39. 
I det beslut som Tjörns Kommun hänvisar till så utser Tjörns Kommun Inga 
Olsson (C) som ersättare i Samordningsförbundets styrelse för perioden  
2011-04-01 – 2015-03-31. 
 
Ale Kommun och Stenungsunds Kommun har inte inkommit med något svar 
inom önskad tid. Per Liljebäck har varit i kontakt med respektive 
kommunkanslier och bett dem inkomma snarast med svar. 
 
För Samordningsförbundets del innebär detta att en part, kommunerna, ännu inte 
samrått om vem som ska vara ordinarie ledamot för kommunerna i 
Samordningsförbundets styrelse fram t o m 2012-03-31 och hur ordningen ska se 
ut fram till och med 2015-03-31. 
 

 BESLUT 
 kommunernas representanter i Samordningsförbundets styrelse får i uppdrag 

att diskutera problematiken med respektive kommuns kommunalråd och be 
dem samråda mellan kommunerna så att den nu uppkomna situationen löses 
innan nästa styrelsemöte den 16 september 2011. 

 att till dagens möte utse Boel Holgersson (KD), Ale Kommun, som ordinarie 
ledamot för kommunerna.  

 
§ 30 Förra mötets protokoll (Bil. 1) 
 
 BESLUT 

 att godkänna protokoll från 2011-04-15 med några smärre redaktionella 
förändringar. 

 
§ 31 Information om Socialfonden av Thomas Ljungberg, samordnare 

  ESF-rådet (Bil.2). 

Thomas Ljungberg informerar om Socialfonden. Styrelsen får möjlighet att ställa 
frågor kring informationen. 
 
Antecknas till protokollet. 
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§ 32 Nulägesrapport om projekt Jordhammars Växtkraft, Rick Mulder, 

projektledare.  
 Rick Mulder, projektledare Jordhammars Växtkraft, informerar om vad som hänt 

det senaste året. 
 
 Styrelsen gör en kort rundvandring i handelsträdgården. 
 

Antecknas till protokollet 
   
§ 33 Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående 

moms (Bil. 3) 
Per Liljebäck informerar om att Skatteverket inte längre kommer att bevilja 
Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående moms enligt 
ersättningslagen. Skatteverket hänvisar till ” Samordningsförbund och lag om 
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (2005:807). 
 
Problemet är att Skatteverket inte anser att Samordningsförbunden är 
kommunalförbund. I förarbetet (Prop. 2002/03:132) till Lag (2003:1 210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser jämställs Samordningsförbund 
med kommunalförbund. Vid Samordningsförbundets ansökan om 
organisationsnummer från SCB så kodades Samordningsförbundet som 
kommunalförbund. 
 
Samtliga Samordningsförbund i Sverige kommer nu att fortsätta att söka 
ersättning för ingående moms från Skatteverket. Blir det avslag på ansökan så 
kommer Samordningsförbunden att överklaga avslagen. Om Skatteverket 
vidhåller sin tolkning så kommer i slutändan Förvaltningsdomstolen att få ta 
ställning i frågan.  

  
§ 34 Samordningsförbundets framtida finansiering (Bil. 4) 
 Per Liljebäck redovisar innehållet i det tjänsteutlåtande han skrivit. 
  

Liljebäck berättar att Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 
Tjörn har tillsammans med övriga Samordningsförbund i Göteborgstrakten 
träffats och diskuterat att eventuellt göra en gemensam ansökan till ESF-rådet. 
Tanken är att arbeta mer aktivt med målgruppen ungdomar och unga vuxna upp 
till 29 års ålder. 
 
Styrelsen diskuterar tjänsteutlåtandet och möjlighet till ökade intäkter framledes 
till Samordningsförbundet.  
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BESLUT 
 att ge Förbundschef Per Liljebäck i uppdrag att tillsammans med övriga 

Samordningsförbund i Göteborgstrakten skriva en ansökan till ESF-rådet. 
Liljebäck ska delge samtliga styrelseledamöter vad ansökan innehåller. 

 sista ansökningsdag är den 15 september och Samordningsförbundet har 
inte styrelsemöte förrän den 16 september så därför ger styrelsen 
ordföranden i uppdrag att eventuellt godkänna ansökan.  

 Samtliga styrelserepresentanter får i uppdrag att påbörja diskussion med 
sin myndighet om Samordningsförbundets framtida budget. 
 

§ 35 Samhällsekonomisk utvärdering – Jobcoach Ale (Bil. 5) 
 Per Liljebäck redovisar innehållet i den samhällsekonomiska utvärdering som 

kommer att avrapporteras i Ale den 17 juni. Utvärderingen har gjorts av företaget 
payoff.nu. 

 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 36 Ansökan projekt Orvar (Bil. 6) 

Anna Y Karlsson, Nämndsamordnare, Hälso – och sjukvårdsnämnd(HSN) 4 har 
på uppdrag av HSN 4:as presidie bett Per Liljebäck att Samordningsförbundets 
styrelse ska diskutera den ansökan som kommit från projekt Orvar. Projekt Orvar 
söker medel av HSN 4 för år 2012. Styrelsen diskuterar ansökan och kan bara 
konstatera att projektet i sig är framgångsrikt och ger bra resultat men i övrigt så 
är det HSN 4 som äger frågan och avgör hur man vill hantera ansökan för en 
eventuell fortsättning.    
 

 Antecknas till protokollet 
 
§ 37             Konferens den 16 september på Kulturhuset Fregatten 
 Per Liljebäck redovisar upplägget för vår gemensamma konferens den 16 

september. Bland annat så kommer Håkan Andersson, psykiatriker från 
Falköping, att hålla en föreläsning om utanförskap och innanförskap.  

  
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 38  Övriga frågor 

 utvärdering projekt Utgångspunkten i Kungälv 
Per Liljebäck informerar om att Ungdomsstyrelsen vill följa upp och göra en ny 
utvärdering på de ungdomar som vi utvärderade hösten 2008 i projekt 
Utgångspunkten. Utvärderingsföretaget payoff.nu kommer att få uppdraget. 
Styrelsen ställer sig positivt till att en ytterligare utvärdering görs. 

 information om KUR-projektet (Kunskapsutveckling om rehabilitering för 
personer med psykisk diagnos/funktionsnedsättning. 
Agneta Malmsten, Försäkringskassan, informerar om KUR-projektet. 
Förberedelser pågår så att kunskapsutveckling kan starta under 2012.  
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§ 39 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Georg Hohner tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
 
   

        Ordförande:_______________________________ 
                   Georg Hohner, Arbetsförmedlingen               
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 
 
 


