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Datum: 5 mars 2008 
Tid: Kl. 12.30 – 15.00 
Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 
 Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen, vice ordförande 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 Gun-Marie Daun, Kungälvs Kommun  
Ersättare:  Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun 
Sekreterare: Per Liljebäck 
Övriga: Agneta Svensson, samordnare projekt Utgångspunkten (§ 264).  
 
 
 
§ 259 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 260 Upprop 

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

§ 261 Fastställande av dagordning  
  

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg  
- inköp av larm till Samordningsförbundets lägenhet på Västra 

Gatan 64. 
- policy för inköp av present i samband med avtackning och 

födelsedagar. 
 

§ 262 Föregående sammanträdesprotokoll 
Thomas Gustafsson påpekar att det står fel i sidhuvudet då Länsarbetsnämnden 
inte finns kvar som begrepp sedan årsskiftet utan ska nu benämnas 
Arbetsförmedlingen. Liljebäck får i uppdrag att ändra i sidhuvudet. 
 

 Sammanträdesprotokollet från 2008-01-29 godkänns. 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 263           Ekonomisk årsredovisning 2007 och Förvaltningsberättelse 2007 (bil 1 och 2) 

Liljebäck redovisar de båda dokumenten. Vid vårt förra styrelsemöten den 29 
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januari hade vi en noggrann genomgång av dokumenten. Liljebäck fick då i 
uppdrag att göra några smärre justeringar i texten vilket nu är gjort. 
 
BESLUT 

• att godkänna Ekonomisk årsredovisning 2007  och 
Förvaltningsberättelse 2007 

 
§ 264 Nulägesrapport projekt Utgångspunkten, samordnare Agneta Svensson 

informerar 
Agneta berättar om hur arbetet framskridet från årsskiftet och fram till idag. 
Inflödet av nya ärenden är fortfarande stort, fram till dags dato har 34 ungdomar 
kommit till Utgångspunkten. Ungdomarna kommer fortfarande främst för att få 
hjälp med att ordna arbete eller praktik men man märker även att det är fler än 
tidigare som kommer för att få terapeutiska samtal. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 265 Nulägesrapport projekt Avstampet 

Liljebäck informerar om att ett informationsmöte gick av stapeln den 27 
februari. Cirka 23 personer av den aktuella målgruppen var inbjudna till 
informationen. Vecka 11 börjar aktiviteterna för 16 personer. Insatsen pågår 
under 12 veckor för en kostnad av 468 tkr.  
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 266 Avtal med Kungälvs sjukgymnastik AB  
Vid förra mötet beslutade styrelsen att anta ett tjänstemannaförslag om att 
Samordningsförbundet Kungälv skulle vara med och delfinansiera ett avtal 
tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) angående 
träningsaktiviteter som tillhandahålls av Kungälvs sjukgymnastik AB.  
HSN 4 skulle sedan på liknande ta beslut i frågan. Vid deras styrelsemöte 
beslutades dock att återremittera frågan till nämndens sammanträde den 29 maj. 
Motiveringen var att avvakta tills det utvidgade Samordningsförbundet kom 
igång fr. o m 1 april 2008. 

 
BESLUT 

• att åter ta upp ärendet vid det utvidgade Samordningsförbundets första 
styrelsemöte. 

 
§ 267 Reflektion kring vår konferens den 21 februari  
 Liljebäck delar vid sittande bord ut en sammanställning av konferensen. Det 

material som togs fram kommer att diskuteras vidare den 11 mars då 
beredningsgruppen har möte.  
Styrelsen tyckte att det hade varit en bra och givande konferens. 

 
Antecknas till protokollet 
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§ 268             Avtackning 

Ordförande Agneta Malmsten tackar Mona-Britt Gillerstedt för hennes 
arbete i Samordningsförbundet Kungälv. Gillerstedt har varit ordförande 
och ersättare i Samordningsförbundet men slutar nu som ersättare p.g.a. 
det utvidgade Samordningsförbundet som startar 1 april 2008. 
Malmsten tackar även Liljebäck för en bra insats som ansvarig tjänsteman 
under året. 
Vice ordförande Jan-Åke Simonsson tackar Malmsten för en fin 
arbetsinsats som ordförande under året. Malmsten avgår som ordförande 
och efterträds av Jan-Åke Simonsson. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 269 Övriga frågor 

• Inköp av larm till Samordningsförbundets lägenhet på Västra Gatan 64.  
Liljebäck får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag från företag som sätter in larm 
och därefter bestämma vilket företag som får uppdraget att installera larmet. 

• Policy för inköp av present i samband med avtackning och födelsedagar. 
Styrelsen har inte diskuterat någon policy tidigare, Styrelsen tycker inte att vi 
behöver ta fram någon skriftlig policy utan vi gör bedömning från gång till gång. 
I samband med denna diskussion passar styrelsen på att gratulera Jan-Åke 
Simonsson som snart uppnår den aktningsvärda åldern av 60 år. 

• Presidiet i det utvidgade Samordningsförbundet 
Presidiet kommer att bestå av ordförande Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen och Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan. 

• Datum för styrelsemöten: 
Torsdag 3 april kl. 09.00 – 12.00 
Tisdag 6 maj kl. 15.00 – 17.00 
Fredag 13 juni kl. 08.30 – 12.00 

 
Sammanträdet avslutas 
Ordförande Agneta Malmsten tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
sammanträdet avslutat. 

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


