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Datum:  Tisdagen den 26 mars 
Tid: Kl. 15.00 – 17.00 
Plats:  Ale Gymnasieskola i Nödinge, sal 209. 
 
Närv.  
ledamöter: Jan-Åke Simonsson (S), ordförande, Västra Götalandsregionen  

Agneta Malmsten, tjänsteman, vice ordförande Försäkringskassan  
 Jan Sammels, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 

Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 
 
Ersättare: Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen 

Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan  
Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
Boel Holgersson (C), Ale Kommun  
Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 

  
Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga: Olle Björnström, revisor, utsedd av Samordningsförbundets kommuner, Birgitta 

Eriksson, revisor, utsedd av Västra Götalandsregionen och Kristian Stensjö, 
revisor, utsedd av Staten (samtliga medverkar under § 174 - 178) 

 
Innan sammanträdet öppnas gratulerar styrelsen Boel Holgersson (C), Ale kommun, som fyllt 
60 år. 
 
§ 174 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen öppnar mötet. 
 
§ 175 Upprop  

Vid dagens möte är ersättaren Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, 
förhindrad att närvara. 
 

§ 176 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- avtackning 

 
§ 177 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 antecknas till protokollet. 
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§ 178 Revisorernas årsberättelse (Bil. 2, 3 och 4) 
Revisorerna redovisar årsberättelse och granskningsrapport för 2012. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 
BESLUT 

 att godkänna revisorernas årsberättelse för 2012 
 att sända revisorernas årsberättelse för 2012 till Samordningsförbundet 

Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns medlemmar för beslut om 
medlemmarna beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för 
verksamhetsåret 2012. 

 paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
§ 179 TU – Uppdrag till de Lokala Ledningsgrupperna enligt skrivning i 
        Verksamhetsplan för 2013 (Bil. 3) 

Per Liljebäck berättar att i den Verksamhetsplan med Budget som 
Samordningsförbundets styrelse beslutade om den 23 november 2012 
nämns bl. att ”De Lokala Ledningsgrupperna under 2013 skulle kunna få i 
uppdrag av Samordningsförbundets styrelse att se över och ge förslag till 
hur de kommunvisa teamen skulle kunna organiseras på ett ännu 
effektivare sätt inför framtiden.”  
Liljebäck vill nu ha svar på av styrelsen om en översyn av de kommunvisa 
teamen ska genomföras under 2013. 
 
BESLUT 

 att ge de Lokala Ledningsgrupperna i uppdrag att tillsammans med 
Förbundschef se över och ge förslag till hur de kommunvisa teamen 
skulle kunna organiseras på ett ännu effektivare sätt inför framtiden. 

 Varje part utser en representant att ingå i gruppen.  
 Förslaget ska innehålla hur genomförandet ska gå till samt en 

tidsplan för genomförandet. 
 Förslaget ska tas upp för beslut vid Samordningsförbundets 

styrelsemöte den 28 november 2013.  
    
§ 180 TU – Intern kontrollplan. (Bil. 4)  
  Vid förra styrelsemötet den 22 februari fick Per Liljebäck i uppdrag att redigera 

och komplettera den Interna kontrollplanen som då redovisades.  
 
  Liljebäck redovisar redigeringar och kompletteringar i Intern kontrollplan 

avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att Samordnings-
förbundets beslutade mål uppnås. 
Målen innefattar verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig 
finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1 210) 
tillsammans med Samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.  
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BESLUT 

 att godkänna Intern kontrollplan men följande bör tydliggöras ytterligare i 
dokumentet Intern styrning och kontroll  
- Risk/Strategianalys och kontrollåtgärd - Styrelsen har att årligen 
identifiera händelser som skulle kunna hindra Samordningsförbundets 
måluppfyllelse. Förbundschef får i uppdrag att ta med detta tydliggörande 
i Intern kontrollplan så att risk/strategianalys och kontrollåtgärd 
genomförs bl. a när Verksamhetsplan med budget för 2014 ska beslutas.  

   
§ 181 Val av ordförande och vice ordförande för perioden 2013-04-01 – 2014-03-31  
 
 BESLUT 

 att välja Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan, till ordförande för 
perioden 2013-04-01 – 2014-03-31. 

 att välja Boel Holgersson (C), Ale Kommun, till vice ordförande för perioden 
2013-04-01 – 2014-03-31. 
 

§ 182            Förbättringsområden Kommunikation/Information (Bil. 5)  
Per Liljebäck redogör om de Förbättringsområden Kommunikation/information 
som styrelsen beslutade om den 23 november 2012. 
En del har genomförts och en del har planerats för genomförande under året. Det är 
viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar så att förbättringsområdena genomförs. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 183 Konferens 31 maj angående socioekonomi 
 Vid förra styrelsemötet den 22 februari fick förbundschef i uppdrag att ta kontakt 

med Birgitta Augustsson, Ale Kommun och Anna Y Karlsson, Västra 
Götalandsregionen och diskutera möjligheten att arrangera en konferens kring ämnet 
socioekonomi. Per Liljebäck har varit i kontakt med dessa och en konferens i ämnet 
är inplanerad till den 31 maj. Styrelsen är dock tveksam till att ha konferensen nu 
innan sommaren och ger därför förbundschef i uppdrag att åter ta kontakt och se om 
det finns möjlighet att konferensen genomförs i höst istället. Förbundschef 
återkommer till styrelsen med förslag på nytt datum. 

 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 184 Vår årliga konferens 20 maj på Björholmens Marina på Tjörn 

Per Liljebäck informerar om att årets konferens, som Samordningsförbundet arrangerar, 
kommer gå av stapeln den 20 maj på Björholmens Marina på Tjörn. Upplägget kommer 
att vara något annorlunda detta år. Vi börjar med styrelsemöte på morgonen, därefter 
gemensamma aktiviteter kring lunchtid och avslutar med en föreläsning på 
eftermiddagen av Mikael Löfström, fil. dr. och prefekt på Handels- och IT-högskolan i 
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Borås. Mikael kommer att föreläsa om temat ”Samverkan mellan offentliga 
organisationer – framgångsfaktorer, fallgropar och möjligheter”. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 185 Övriga frågor  

- Ordföranden Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen avtackas för sitt 
fina arbete som ordförande i Samordningsförbundet det gångna året.  

- Styrelsen tackar förbundschef Per Liljebäck för ett väl genomfört arbete det 
gångna året. 

 
§ 186 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Jan-Åke Simonsson tackar de närvarande samt förklarar 

sammanträdet avslutat.  
 
  
  

        Ordförande:__________________________________________ 
                   Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 
 
 
Justerande:__________________________________________ 
                  Agneta Malmsten, Försäkringskassan             
 
Sekreterare:__________________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 
 


