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Datum:  Torsdagen den 4 september 2008 
Tid: Kl. 13.00 – 14.15 
Plats:  Fregatten Konferens, konferenslokal Fyren, Stenungsund 
 
Närvarande 
Ledamöter Jan-Åke Simonsson, (s), ordf. Västra Götalandsregionen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, vice ordf. Försäkringskassan 
 Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun  
  
Ersättare: Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

Eva Eriksson (s), Ales Kommun 
Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun 
Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 

 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
 
§ 320 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Jan-Åke Simonsson (s) hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 

 
§ 321 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen och Eva 
Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 

 
§ 322 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- kommunernas gemensamma revisor 
- möjlighet att hyra fler lokaler på Västra Gatan 64 
- remissvar på Folkhälsopolitisk policy 
- möjlighet för ledamot/ersättare att få ersättning om man deltar i 

möten eller annan aktivitet på uppdrag av Samordningsförbundet 
 
§ 323 Föregående sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesprotokollet från 2008-06-13 godkänns. 
 

                     Antecknas till protokollet. 
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§ 324 Kort reflektion kring förmiddagens konferens med beredningsgruppen  
Samtliga tyckte att det hade bra och givande förmiddag med beredningsgruppen. 
Det var bra att vi delade upp oss kommunvis då diskussionerna känns mer givande 
då. Liljebäck kommer att sammanställa det material som togs fram under 
förmiddagen. Materialet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
verksamhetsplan för 2009. 
 

§ 325 Aktualisering av förbundsordning. Bil 1 
Liljebäck informerar om anledningen till aktualisering av förbundsordning samt 
redovisar förslag ny förbundsordning. 
 
BESLUT 

• att ge Liljebäck i uppdrag att till samtliga medlemmar i 
Samordningsförbundet skicka aktualiserad förbundsordning för beslut 
om densamma hos respektive medlem. En förklaring till varför 
förbundsordningen ska aktualiseras ska även skickas med. 

 
§ 326 Inkommen ansökan angående möjlighet att få arbeta för Samordningsförbundet. Bil 2 

Till Samordningsförbundet har en ansökan inkommit från Mats Lind, Fagerfjäll, angående 
möjligheten att få arbeta åt Samordningsförbundet. Han är inte anställd hos någon av 
Samordningsdförbundets medlemmar. 

BESLUT 
• då Samordningsförbundet inte åtar sig något arbetsgivaransvar utan alltid 

lånar in personal från Samordningsförbundets medlemmar för att driva 
projekt, sköta administration osv. åt Samordningsförbundet så kan inte 
Lind anställas i Samordningsförbundet. Liljebäck får i uppdrag att 
kontakta Lind och meddela detta. 

 

§ 327 Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
 
BESLUT: 

• Liljebäck får i uppdrag att till Samordningsförbundets medlemmar 
skriftligen tillställa förslag om budget för 2009. Föreslagen budget för år 
2009 är 7000 tkr. Fördelningen mellan medlemmarna finns sedan 
tidigare beslutad i den Avsiktsförklaring som togs i samband med det 
utvidgade Samordningsförbundets start 1 april 2008. 
Styrelsen vill ha svar från medlemmarna angående föreslagen budget 
senast 31 oktober 2008.  

  
§ 328 Delårsrapport 2008-04-01 – 2008-08-31 

Liljebäck informerar att arbetet med delårsrapporten pågår. Ett arbetsmaterial 
kommer att skickas ut till Samordningsförbundets medlemmar senast den 12 
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september 2008. Delårsrapporten kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte den 
8 oktober 2008. 
 
Antecknas till protokollet. 

§ 329 Nulägesrapport projekten Utgångspunkten och Avstampet 
Liljebäck informerar om nuläget 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 330 Nulägesrapport projekten Språngbrädan, Jobbcoacher och  

Framtida Samverkansstruktur 
Liljebäck informerar om nuläget. 

  
 Antecknas till protokollet 
 
§ 331 Utvärdering av Pay-Off 
 Vid förra sammanträdet fick Liljebäck i uppdrag att från Pay-Off få offert på 

kostnad för utvärdering av projektet Utgångspunkten. Liljebäck redovisar 
offertkostnad. 

 
 BESLUT 

• att anta kostnad för utvärdering av projekt Utgångspunkten. Liljebäck får 
i uppdrag att avtal skrivs med Pay-Off och samtidigt bjuda in Pay-Off till 
styrelsemöte efter årsskiftet. 

 
§ 332 Nytt avtal med Västra Götalandsregionens Adm. Centrum. Bil 3 
 Liljebäck redovisar nytt avtal. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 333 Smärtrehabilitering  

Liljebäck informerar om det EU-projekt kring smärtproblematik som Graciella 
Rovner, Kungälvs Sjukhus Smärtenhet, startat nu under hösten. Det kan bli 
aktuellt att Samordningsförbundet blir tillfrågat om möjligheten att vara med 
och medfinansiera verksamheten.  
Under denna punkt diskuterades om sjukvården fått/kommer att få extra pengar 
från staten för att kunna användas inom detta område. 
Liljebäck får i uppdrag att kontakta Axel Berg på Hälso- och sjukvårdskansliet 4 
för att få ytterligare information. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 334 Beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 

Liljebäck informerar att Samordningsförbundets styrelse har av 
Regionfullmäktige fått ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 



Ales Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2008-09-04       Diarienr: 2008/004-06 
Kungälvs Kommun 
Stenungsunds Kommun 
Tjörns Kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Västra Götalandsregionen 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

 
 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 

4

 
Antecknas till protokollet. 
’ 

§ 335 Övriga frågor 
• kommunernas gemensamma revisor 

Liljebäck har fått beslut från Ales och Stenungsunds Kommun att ställa 
sig bakom Kungälvs Kommuns förslag att utse Olle Björnström som 
kommunernas gemensamma revisor. Något beslut har ännu inte 
inkommit från Tjörns Kommun. Inga Olsson (c), Tjörns Kommun, tar 
med sig frågan till Tjörns Kommun. 

• möjlighet att hyra fler lokaler på Västra Gatan 64 
En lokal kommer under hösten att bli ledig i det hus där vi har vår 
lägenhet på Västra Gatan 64. 
Medarbetarna i projekt Utgångspunkten undrar om det finns möjlighet 
att hyra denna lokal då de inom kort blir trångbodda i lägenheten. Den 
nya lokalen kan också hysa annan verksamhet som exempelvis ”En dörr 
in”.  
Liljebäck får i uppdrag att titta närmare på lokalen och prata med 
medarbetarna igen. Om svar måste ges snabbt till hyresvärden så får 
Liljebäck agera utifrån det. . 

• remissvar på Folkhälsopolitisk policy 
Det har inkommit en skrivelse från Västra Götalandsregionen om 
möjligheten för Samordningsförbundet att inge synpunkter på ”Ny 
folkhälsopolitisk policy”. 
-     styrelsen beslutar att inte inkomma med några synpunkter. 

• möjlighet för ledamot/ersättare att få ersättning om man deltar i möten 
eller annan aktivitet på uppdrag av Samordningsförbundet 
Denna fråga lyfts vid nästa styrelsemöte den 8 oktober 2008. 

 
§ 336 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Jan-Åke Simonsson tackar de närvarande och förklarar 
sammanträdet avslutat.  
 
 

   
 Ordförande:_______________________________ 

                    Jan-Åke Simonsson 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Agneta Malmsten 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


