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Datum:  Fredagen den 16 september 2011 
Tid: Kl. 15.00 – 16.00 
Plats:  Kulturhuset Fregatten Stenungesalen, Stenungsund 
 
Närv.  
ledamöter: Georg Hohner, ordförande, Arbetsförmedlingen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 
Ersättare: Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 

Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan 
Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 

Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF  
 
 
§ 40 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 41 Upprop  

Vid dagens möte är ledamoten Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 
samt ersättarna Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Boel Holgersson (C), Ale 
Kommun förhindrade att närvara. Benny Strandberg (KD) är tjänstgörande 
ersättare för Jan Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen.  
 

§ 42 Fastställande av dagordning 
  
   BESLUT 

 att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
- kommunernas möjligheter att tillhanda träningsplatser i sin organisation 
- förfrågan från medarbetare att få tillgång till ”neutrala” mailadresser och 

telefonnummer. 
 

§ 43 Val av justerare för dagens möte 
 
 BESLUT 

 att utse Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen, att justera dagens 
protokoll. 

 
§ 44 Anmälan om kommunernas nominerade ledamot och ersättare i  
       Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse 

Per Liljebäck fick vid förra mötet den 10 juni 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. 
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Något svar har inte inkommit från någon av kommunerna. 
 

 BESLUT 
 Gun-Marie Daun tar kontakt med Kungälvs Kommuns kommunalråd och ber 

honom ta tag i frågan. Vi avvaktar vidare information från kommunerna om 
vem som ska företräda kommunerna som ordinarie ledamot resterande tid 
fram till och med 31 mars 2012 

 att till dagens möte utse Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, som 
ordinarie ledamot för kommunerna.  

 
§ 45 Förra mötets protokoll (Bil. 1) 
 
 BESLUT 

 att godkänna protokoll från 2011-06-10. 
 
§ 46 Reflektion kring dagens konferens. 

I stort en lyckad konferens. Trevligt att samtliga som på något sätt är involverade 
i Samordningsförbundets arbete kan träffas en gång per år och diskutera olika 
frågeställningar samt umgås lite. Liljebäck får med sig några funderingar på 
förbättringsområden inför nästa års konferens. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 47 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31 (bil. 2 och 3). 
 Per Liljebäck redovisar den ekonomiska delårsrapporten för perioden 

Delårsrapporten förvaltningsberättelse är inte färdig då en del resultat ännu inte 
har inkommit till Liljebäck. Det är dock den ekonomiska delårsrapporten som är 
viktigast och som Samordningsförbundets parter vill ha snarast möjligt. 

 
  BESLUT 

 att godkänna den ekonomiska delårsrapporten för perioden 2011-01-01 -  
2011- 08-31 med några smärre redaktionella justeringar. 

 att ge presidiet delegation på att godkänna delårsrapport förvaltningsberättelse 
för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31. Innehållet i delårsrapporten redovisas 
för styrelsen vid nästa styrelsemöte den 20 oktober. 

 
§ 48 Kostnad för kompetensutbildning m.m (Bil. 4) 

 Per Liljebäck redovisar innehållet i skrivet tjänsteutlåtande. 

BESLUT 

 Utöver den kompetensutbildning, konferenser, handledning och föreläsningar 
som arrangeras/tillhandahålls av SOF Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
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eller SOF gemensamt i Västra Götaland så får varje inlånad medarbetare 
ytterligare maximalt 1500 kr/år för personlig kompetensutbildning m.m. 

  
§ 49 Samråd budget inför 2012 (Bil. 5) 
 Per Liljebäck informerar om de rutiner gällande samråd om budget som 

Samordningsförbundet ska göra varje år. Styrelsen ska till 
Samordningsförbundets medlemmar komma med förslag till budget för 
kommande år. 

  
Styrelsen diskuterar lämplig nivå på kommande budget.  

 
BESLUT 

 att ge Förbundschef Per Liljebäck i uppdrag att skriva samman ett brev 
angående samråd om budget för 2012.  

 styrelsen är enig att äska totalt 8 000 tkr för budgetåret 2012.  
 

§ 50 Förbundschefs möjlighet att företräda Samordningsförbundet vid 
exempelvis överklagande 
Per Liljebäck informerar. Denna fråga har aktualiserats när Förbundschefen har 
överklagat Skatteverkets beslut att inte ersätta Samordningsförbundet för viss 
mervärdesskatt. Det framgår inte helt tydligt i Samordningsförbundets 
delegationsordning vad Förbundschefen har för delegation i denna typ av frågor. 

 
BESLUT 

 att ge Förbundschef Per Liljebäck i uppdrag att i delegationsordningen 
förtydliga vilken delegation Förbundschefen har i denna typ av frågor.  

 Ärendet tas upp för slutligt beslut vid nästa styrelsemöte den 20 oktober 
 
§ 51 Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående moms. 

Per Liljebäck informerar vad som hänt i frågan och visar den handling som 
Förbundschefen skickat till Förvaltningsrätten i Falun. 
 

 Antecknas till protokollet 
 
§ 52               ESF-ansökan 

Per Liljebäck informerar att en gemensam ansökan från sex Samordningsförbund 
har skrivits och lämnats in till ESF-rådet. Det har dock varit bekymmer att få 
budgeten i balans men förhoppningsvis ger ESF-rådet oss möjlighet att justera 
och komplettera ansökan nästa vecka. Liljebäck återkommer till styrelsen för 
vidare information.   

  
 Antecknas till protokollet. 
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§ 53  Övriga frågor 
-   kommunernas möjligheter att tillhanda träningsplatser i sin 

organisation 
 
BESLUT 

 att ge Förbundschef Per Liljebäck i uppdrag att göra en skrivelse till kommunerna 
inom SOF:s geografiska område som skrivs under av styrelsen vid nästa 
styrelsemöte den 20 oktober. 
 

- förfrågan från medarbetare att få tillgång till ”neutrala” mailadresser och 
telefonnummer. 
Några medarbetare upplever att det är försvårar deras arbete när man ska 
skicka mail eller ringa till personer man ska arbeta med när det i mail- 
adressen framgår att man tillhör en myndighet. Det syns också att man är 
från en myndighet när man ringer. 
 

BESLUT 
 förfrågan avslås. Samordningsförbundet är ingen egen myndighet eller någon 

annan inrättning heller. Samordningsförbundet består av fyra parter, 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommuner och Region. Den samverkan som 
sker mellan dessa parter är unik och framgångsrik. Detta bör istället framhållas av 
våra medarbetare i alla lägen så att myndigheterna får goodwill gentemot 
samhällets medborgare för det fina arbete som Samordningsförbundet och dess 
parter gör. 

 
§ 54 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Georg Hohner tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
 
  
  

        Ordförande:_______________________________ 
                   Georg Hohner, Arbetsförmedlingen               
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 


