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Datum:  Fredagen den 3 april 2009 
Tid: Kl. 12.00 – 16.00  
Plats:  Lilla Tjörnsalen, Kommunhuset Skärhamn 
 
Närvarande 
Ledamöter Jan-Åke Simonsson, (s), ordf. Västra Götalandsregionen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, vice ordf. Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), 
  
Ersättare: Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

Georg Hohner, Arbetsförmedlingen (tjänstgörande ersättare) 
Eva Eriksson (s), Ales Kommun 
Inga Olsson (c), Tjörns Kommun  

 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Martin Johansen, kommunalråd Tjörns Kommun (informerade innan mötet) och 

Anette Larsson, Försäkringskassan, Jeanette Pedersen, Primärvården samt Mats 
Ahlberg, Primärvården som alla arbetar i Projektet Orvar (§ 392) 

  
Innan styrelsemötet samlades styrelsen på Hotell Nordevik för att avnjuta en 
gemensam lunch som Tjörns Kommun bjöd på. 
 
Tjörns Kommuns kommunalråd Martin Johansen informerade om Tjörns 
Kommun.  

 
 
§ 382 Sammanträdet öppnas 

Jan-Åke Simonsson (s) hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
§ 383 Upprop  

Vid dagens möte är ledamoten Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen och 
ersättaren Eva Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 
Thomas Gustafsson ersätts av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen.. 

 
§ 384 Val av ordförande för mötet 
  
 BESLUT 

• att till ordförande för mötet välja Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen.  
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§ 385 Val av sekreterare för mötet 
  

BESLUT 
• att till sekreterare vid dagens och kommande styrelsemöten välja Per 

Liljebäck, ansvarig tjänsteman.  
 

§ 386 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- sammanställning av remissvar angående Nationellt nätverk 
- inbjudan om att delta och informera om Samordningsförbundets 

verksamhet den 22 april då Monika Husmark-Persson besöker 
Lernias verksamhet i Göteborg 

- utse turordning om vem som ska ersätta kommunens ordinarie 
ledamot vid frånvaro. 

 
 
§ 387 Föregående sammanträdesprotokoll  
 

BESLUT 
• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2009-02-13. 

 
§ 388 Val av justerare 
 
 BESLUT 

• att utse Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun, att justera dagens 
protokoll. 

 
§ 389 Val av ordförande för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund 

och Tjörn 2009-04-01 – 2010-03-31     
 

BESLUT 
• att till ordförande för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn under perioden 1 april 2009  tom 31 mars 2010 välja Agneta Malmsten, 
Försäkringskassan.  

 
§ 390 Val av vice ordförande för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn 2009-04-01 – 2010-03-31 
 
 BESLUT 

• att till vice ordförande för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn under perioden 1 april 2009 tom 31 mars 2010 välja Gun-Marie 
Daun (kd), Kungälvs Kommun. 
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§ 391 Information från Tjörns Kommun 
Styrelsen fick information innan styrelsemötet öppnades. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 392 Information från personal som arbetar i projektet Orvar I    
   
 Styrelsen informeras om projektet Orvar I. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 393 Revisorernas årsberättelse för 2008 (Bil. 1) 

Liljebäck redovisar revisorernas årsberättelse för 2008. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008. 
Revisorerna tillstyrker också att samordningsförbundets årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna rekommenderar en uppstramning vad gäller utformning av 
överenskommelser och avtal. Detta gäller även överenskommelser mellan 
Samordningsförbundet och dess parter som ju är separata juridiska personer. 

 
 BESLUT 

• Liljebäck får i uppdrag att tillsammans med kommunens revisor Olle 
Björnström se över text i avtal och uppdragsbeskrivningar så att dessa 
uppfyller kraven på hur avtal och uppdragsbeskrivningar ska skrivas. 

 
§ 394 Beräknat överskott för 2009 och förslag på ytterligare insatser. (Bil. 2 och 3) 

Liljebäck redovisar beräknat överskott för 2009. Anledningen till beräknat 
överskott beror på att vissa insatser inte har kommit igång i tid. Bland annat har 
det uppdrag som Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik fått angående att utföra 
neuropsykiatriska utredningar fördröjts. Anledningen sägs vara att det är svårt att 
rekrytera personal som kan göra dessa utredningar. 
Styrelsen tog beslut den 13 februari 2009 att bevilja medel till denna insats. 
 
Ersättaren Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregion vill i denna fråga 
inkomma med en protokollsanteckning (bil 5). 
 
Liljebäck redovisar förslag på insatser som kan sättas igång för det beräknade 
överskottet för 2009. 
Det finns även ett överskott för 2010 som kan användas för insatser redan under 
detta år. 
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BESLUT 
 

• Liljebäck får i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivningar för insatser 
enligt följande: 

- personalförstärkningar för att arbeta med de personer som inte 
längre kommer att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning. För 
denna grupp behövs insatser av motiverande karaktär samt 
möjlighet till träningsplatser. 

- ytterligare resursförstärkning till Försäkringskassan för att ges 
möjlighet att arbeta med tidig samordnad rehabilitering på 
vårdcentraler 

- utvärdera Orvar I 
• de föreslagna insatserna ska diskuteras i de Lokal ledningsgrupperna. 

Om de Lokala ledningsgrupperna ställer sig positiva till att genomföra 
insatserna så kan personalrekryteringar påbörjas och kontakt tas med dem 
som ska göra utvärderingen av Orvar 1. 

 
§ 395 Ordförandes återkoppling av genomfört arbete och lönesamtal med ansvarig 

tjänsteman (Bil. 4)  
Liljebäck redovisar ett förslag till ordförandes återkoppling av genomfört arbete 
och lönesamtal med ansvarig tjänsteman.  
Ordföranden redovisar resultatet av genomfört lönesamtal 
 
BESLUT 
• att anta redovisat förslag. 

 
§ 397 Ekonomisk redovisning per den sista februari 

Liljebäck redovisar hur den ekonomiska situationen ser ut i 
Samordningsförbundet per den sista februari 2009. Liljebäck tillsammans med 
Västra Götalandsregionens administrativa avdelning håller på att ta fram ett 
underlag som på ett bättre sätt beskriver hur den ekonomiska situationen ser ut i 
Samordningsförbundet. Styrelsen ska få del av detta vid nästa styrelsemöte den 
12 juni 2009. 
 

§ 397 Övriga frågor 
• sammanställning av remissvar angående Nationellt nätverk 

Liljebäck delar ut en sammanställning av remissvar angående ett nationellt 
samarbete mellan samordningsförbunden, Frågan lyfts vid nästa 
styrelsemöte. 

•  inbjudan  att delta och informera om Samordningsförbundets verksamhet 
den 22 april då Christina Husmark-Persson besöker Lernias verksamhet i 
Göteborg 
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Vice ordföranden Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun och Agneta 
Svensson, samordnare för projekt Utgångspunkten kommer att medverka 
från vårt Samordningsförbund. 

• utse turordning om vem som ska ersätta kommunens ordinarie ledamot 
vid frånvaro. 
Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun, går in som förste tjänstgörande 
ersättare, Eva Eriksson (s), Ale Kommun, går in som andre tjänstgörande 
ersättare och Inga Olsson (c), Tjörns Kommun går in som tredje 
tjänstgörande ersättare. 

• Avtackning och uppvaktning 
Jan-Åke Simonsson som varit ordförande i Samordningsförbundet det 
gångna året avtackas. 

            Gun-Marie Daun uppvaktas av styrelsen då hon fyllt 50 år. 
 Styrelsen tack Per Liljebäck för ett bra genomfört arbete under det gångna 

året. 
 

Samtliga får trevliga blomsterarrangemang. 
  
§ 397 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
   
 
 

 
   

 Ordförande:_______________________________ 
                    Agneta Malmsten 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Gun-Marie Daun 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  
 
 


