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Datum:  Måndagen den 20 maj 
Tid: Kl. 09.00 – 10.30 
Plats:  Björholmens Marina på Tjörn. Konferenssal Jim Morgan. 
 
Närv.  
ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande Försäkringskassan 
 Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale Kommun  
 Jan Sammels, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
 Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 
 
Ersättare: Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan  

Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 
Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 
Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 

  
Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga:  
 
 
§ 187 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan öppnar mötet. 
 
§ 188 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen och 
Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen förhindrade att närvara. 
 

§ 189 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- information vad Samordningsförbunden i Västra Götaland hade i 

egna medel vid årsskiftet 2012/2013. 
 
§ 190 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 antecknas till protokollet. 

 
§ 191 Budgetuppföljning per den sista april 2013(Bil. 2) 

Per Liljebäck informerar om budgetläget per den sista april 2013. 
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Styrelsen har avsatt 435 tkr för nya insatser under 2013. Förbundschefen får i 
uppdrag att ta fram förslag på lämpliga insatser som kan påbörjas under hösten 
2013. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 192 Vår årliga konferens 20 maj – kort genomgång 

Per Liljebäck berättar hur upplägget kring dagens konferens ser ut. Nytt för 
i år är att vi ska ha en paneldiskussion kring olika teman. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 193 TU -Hur ska styrelsen fördela budgeten inför framtiden? (Bil. 3) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i tjänsteutlåtandet. Först en nulägesbeskrivning 

hur Samordningsförbundets medel är fördelade på projekt och aktiviteter för 
2013. Sedan redovisas en möjlig fördelning inför 2015.  

 
  Förbundschef fick vid förra styrelsemötet den 26 mars i uppdrag att tillsammans 

med företrädare för LLG se över de kommunvisa Teamen och ge förslag till 
styrelsen hur deras framtida arbete kan se ut. Detta uppdrag hör i mångt och 
mycket ihop med den framtida fördelningen av medel mellan olika insatser och 
projekt i Samordningsförbundet. Ska mer medel riktas till andra innovativa 
insatser/projekt i framtiden eller ska merparten av de ekonomiska medlen läggas 
som idag på de kommunvisa teamen?  

   
  Frågan ska diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 
 
  Antecknas till protokollet. 
   
§ 194 Information från studiebesök i Helsingborg och Bjuv  
 Per Liljebäck informerar om det studiebesök som han och medarbetare gjorde den 18 

och 19 april hos Samordningsförbunden i Helsingborg och Bjuv.  
 Dessa förbund har en mer renodlad beställare – utförarorganisation än vad 

Samordningsförbunden har i Västra Götaland.  
 
 Är det något för vårt förbund att ta efter? Frågan hänger ihop med föregående punkt 

och kan diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 
 
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 195            TU – SOLTAK – en tänkbar samarbetspartner? (Bil. 4)  

Per Liljebäck redogör för innehållet i tjänsteutlåtandet. Styrelsen tycker att det är en 
intressant tanke att kunna använda sig av SOLTAK:s organisation även för de 
”mjuka värdena”. 
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Per Liljebäck får i uppdrag att bjuda in Magnus Gyllestad, kommunchef Kungälvs 
Kommun, för fördjupad information kring SOLTAK. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 196 Ska Samordningsförbundets styrelse styra mer vilka målgrupper Teamen ska 
arbeta kring eller ska vi som idag utgå från de lokala behoven? Eller kan man 
göra både och? 

 Styrelsen diskuterar frågan och kan tänka sig en mer styrning i framtiden men 
samtidigt så är det viktigt att även de lokala behoven kommer i fokus. 

 
 Frågan diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte. 
 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 197 Övriga frågor  

- information vad Samordningsförbunden i Västra Götaland hade i egna medel vid 
årsskiftet 2012/2013. 
Per Liljebäck informerar vad samtliga Samordningsförbund hade i egna 
medel vid årsskiftet 2012/2013. Totalt fanns drygt 41 miljoner kronor i 
egna medel. 
 

§ 198 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet 

avslutat.  
 
  
  

        Ordförande:__________________________________________ 
                   Agneta Malmsten, Försäkringskassan 
 
 
Justerande:__________________________________________ 
                  Boel Holgersson (C), Ale Kommun          
 
Sekreterare:__________________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 
 


