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Datum: 3 april 2008 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen  

Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun  
 Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
Ersättare:  Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun 
 Inga Olsson (c), Tjörns Kommun  

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck  
 
Övriga: Agneta Svensson, samordnare projekt Utgångspunkten, deltog under § 18. 
 
 
 
 
 
§ 270 Sammanträdet öppnas 

Agneta Malmsten, tidigare ordförande i Samordningsförbundet Kungälvs 
styrelse, hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 
§ 271 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Eva Eriksson (s), Ales Kommun, Agneta 
Kinnander, Arbetsförmedlingen och Eva Svensson, Försäkringskassan 
förhindrade att närvara. Eftersom några i styrelsen inte har träffat varandra 
tidigare så tar vi en presentationsrunda. 

 
§ 272 Val av ordförande för mötet 
  
   BESLUT 

• att till ordförande för mötet välja Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen. 

 
§ 273 Val av sekreterare för mötet 
 
 BESLUT 

• att till sekreterare vid dagens och kommande styrelsemöten välja Per 
Liljebäck, ansvarig tjänsteman. 
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§ 274 Fastställande av dagordning 
 
 BESLUT 

• att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
- möjlighet att ge en mindre present till de företag som gratis upplåter 

praktikplatser åt personer som deltar i våra projekt 
- information om Utredningsresursen i Stenungsund. 
- information om revisorernas revisionsberättelse för år 2007. 
- information från Arbetsförmedlingen 
- Samordningsförbundets nya namn är väldigt långt. Finns det 

möjlighet att förkorta det? 
 

§ 275 Val av justerare 
 
 BESLUT 

• att utse Agneta Malmsten, Försäkringskassan, att justera dagens protokoll 
 
§ 276 Anmälan om huvudmännens beslut om ledamöter och ersättare i 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
Ledamöter:    Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 

Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs kommun 
 Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 

 
Ersättare:     Agneta Kinnander, tjänsteman, Arbetsförmedlingen  

Eva Svensson, tjänsteman  Försäkringskassan 
Eva Eriksson (s), Ales Kommun 

 Lena Hedlund, Stenungsunds Kommun 
 Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 

  Marianne Nilsson (Kd) Västra Götalandsregionen 
 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 277 Anmälan av förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn (bil1) 
 Den av huvudmännen beslutade förbundsordningen för det utvidgade 

Samordningsförbundet delges styrelsen. 
 Vid genomgång av förbundsordningen så upptäcks att sedan förbundsordningen 

skrevs så har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ändrat namn. 
Namnändringen skedde den 1 januari 2008. 
Ett flertal av medlemmarna tog beslut i frågan om utvidgat Samordningsförbund 
innan årsskiftet och då överensstämmer ju namnen på dessa myndigheter enligt 
skrivningen i förbundsordningen. Frågan är nu om det går att ändra utan att 
medlemmarna måste ta beslut på nytt? 
Liljebäck får i uppdrag att ta reda på det. 



Ales Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2008-04-03       Diarienr: 2008/004-03 
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 

3

 
Förbundsordningen ska sedan skickas ut till samtliga medlemmar för 
underskrift.  
Liljebäck ansvarar för att det blir gjort. 

 
 Anmälan antecknas till protokollet. 
 
§ 278 Val av ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn 2008-04-01 – 2009-03-31 
 
 BESLUT 

• att till ordförande i Samordningsförbundet Kungälv under perioden 1 april 
2008  tom 31 mars 2009 välja Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen.  

 
§ 279 Val av vice ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund 

och Tjörn 2008-04-01 – 2009-03-31 
 
 BESLUT 

• att till vice ordförande under perioden 1 april 2008 tom 31 mars 2009 välja 
Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan. 

  
§ 280 Ekonomiska ramar 2008 och 2009 för Samordningsförbundet Ale, 

Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
Enligt huvudmännens överenskommelse utgörs den ekonomiska ramen för 
2008 av 5 251 tkr samt det överskott på 3500 tkr som fanns i Samordningsförbundet 
Kungälv per den 31 mars 2008. Total ekonomisk ram för 2008 är 8 751 Man får dock 
ha i åtanke att det pågår sedan tidigare beslutade insatser i Kungälv som har intecknade 
kostnader för 2008 och 2009. 
För 2009 beräknas den finansiella samordningen omfatta minst 7 000 tkr. 
 
Antecknas till protokollet.  

  
§ 281 Firmatecknare för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn 
 

BESLUT 
• att Samordningsförbundets firma tecknas av ordförande, vice  

ordförande eller förbundets ansvarige tjänsteman två i förening. 
 

§ 282 Attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn 2008-04-01 – 2011-03-31(bil 2). 

 Liljebäck redovisar innehållet i Attest- och delegationsordningen. 
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BESLUT 

• att godkänna attest och delegationsordning för Samordningsförbundet 
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.. Attest- och delegationsordningen 
gäller från och med 2008-04-01 och tills vidare, dock längst till och med 
2011-03-31. 
Delegationsordning kommer att behöva revideras kontinuerligt. 

 
§ 283 Avtal träningsaktiviteter Kungälvs sjukgymnastik AB (bil 3). 
 Malmsten berättar kort om bakgrunden till avtalet. 

Liljebäck redovisar därefter ett tjänstemannaförslag till avtal med Kungälvs 
sjukgymnastik. 
 
Styrelsen anser att det kan bli problem att få personer från Stenungsund och 
Tjörn att åka till Kungälv och ta del av träningsaktiviterna. Styrelsen vill därför 
att Liljebäck lyfter frågan i beredningsgruppen om hur vi kan tillgodose så att 
personer som bor i Stenungsund och Tjörn och som har behov av 
träningsaktivteter också kan få tillgång i sin egen hemkommun. 

 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 284 Delegation till ordförande att i samråd med vice ordförande godkänna och 

inge delårsrapport för 2008-01-01 – 2008-03-31 till Samordningsförbundet 
Kungälvs huvudmän. 

 
BESLUT 

• att delegera till ordförande att i samråd med vice ordförande godkänna 
och inge delårsrapport för 2008-01-01 – 2008-03-31 till 
Samordningsförbundet Kungälvs huvudmän. 

• delårsrapporten redovisas för övriga i styrelsen vid nästa styrelsemöte 
den 6 maj. 

 
§ 285 Information om arvode och ersättningar 

Liljebäck informerar om gällande arvoden och ersättningar enligt antagen 
Förbundsordning. Vi följer Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser. 
 

 Antecknas till protokollet 
  
§ 286 Information om verksamhetsplan och budget för 2008 (bil 4)  
 Liljebäck informerar om verksamhetsplan och budget för 2008. 

Beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman arbetar just nu med innehållet i 
verksamhetsplanen. Vid styrelsemötet den 13 juni ska styrelsen kunna ta beslut i 
frågan.  
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Styrelsen vill även ha förslag från beredningsgruppen på riktade engångsinsatser 
så att eventuella insatser kan beslutas om vid nästa styrelsemöte den 6 maj. 
Beredningsgruppen bör också tillsammans med ansvarig tjänsteman snarast ta 
fram andra förslag på insatser/projekt som styrelsen kan ta inriktningsbeslut på 
så att något/några projekt kan starta upp direkt efter sommaren. 

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 287 Information om pågående projekt och insatser i Kungälv 

Liljebäck och Agneta Svensson, samordnare för projektet Utgångspunkten, 
informerar om de projekt och insatser som tidigare styrelse beslutat om. 

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 288 Information om tidigare tagna beslut och överenskommelser 
 Liljebäck informerar om följande avtal och överenskommelser: 

• avtal ekonomiadministration Västra Götalandsregionen (ska omförhandlas i 
och med utvidgningen) (bil 5) 

• överenskommelse mellan Försäkringskassan och Samordningsförbundet 
angående Per Liljebäck (bil 6) 

• överenskommelse mellan Kungälvs Kommun och Samordningsförbundet 
angående Agneta Svensson (bil 7) 

• överenskommelse mellan Kungälvs Kommun och Samordningsförbundet 
angående Kent Edwall (bil 8) 

• avtal mellan Linorab AB och Samordningsförbundet angående läkare Bo 
Andersson (bil 9) 

 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 289 Sammanträdestider 2008 
 
 BESLUT 

att styrelsesammanträden under 2008 äger rum enligt följande: 
• 4 september 2008 kl. 08.30 - 14.00. På förmiddagen konferens tillsammans 

med beredningsgruppen och efter lunch styrelsemöte. 
• 8 oktober 2008 kl. 13.00 – 16.00. 
• 21 november 2008 kl. 9.00 – 12.00. 
 
Därtill bestämdes att vid vårt nästa möte den 6 maj så ska vi vara hos 
Försäkringskassan på Hisingen. Vi startar då kl. 12.00 med gemensam lunch.  

 
§ 290 Övriga frågor 

• Möjlighet att ge en mindre present till de företag som gratis upplåter 
praktikplatser åt personer som deltar i våra projekt  
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Styrelsen tycker att det är en god idé att ge någon form av present 
eller liknande till de företag som ställer upp med praktikplatser utan 
någon ersättning. En tårta till fikat kan vara en lämplig uppmuntran. 
Styrelsen funderade också på möjligheten att köpa in mindre presenter 
som exempelvis pennor, paraplyer, ryggsäckar eller liknande. 
Eftersom vi inte har någon logga för vårt förbund så får denna fråga 
vila tillsvidare.  
 
Liljebäck får i uppdrag att först höra med revisorerna om det 
överhuvudtaget möjligt att ge någon form av uppmuntran i denna 
form. 

• Information om Utredningsresursen i Stenungsund 
I Stenungsund finns sedan ett antal år tillbaka en utredningsresurs som 
finansieras av Västra Götalandsregionen, Stenungsunds Kommun och till 
viss del av Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Dessa parter 
finansierar verksamheten fram till och med 30 juni 2008.  
En diskussion har förts om det finns behov av Utredningsresursens 
kompetens i det utvidgade Samordningsförbundet. 
Ansvarig tjänsteman har lyft frågan i beredningsgruppen. Vid vårt 
senaste möte den 11 mars så fördes det lång diskussion i frågan. 

 
De flesta i beredningsgruppen var överens om att Utredningsresursens 
arbetsmetod och spetskompetens säkerligen skulle kunna användas men 
att man inte riktigt kunde se hur man skulle kunna använda sig av 
Utredningsresursen just idagsläget. Det är därför bättre att verksamheten 
avvecklas och då behov uppstår så kan frågan lyftas igen. 

• Information om revisorernas revisionsberättelse för år 2007. 
Liljebäck delar ut handlingen vid sittande bord då revisionsberättelsen inkom i 
början av veckan. Av revisionsberättelsen kan utläsa att revisorerna ger styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2007. Vid nästa styrelsemöte ska handling gås igenom mer 
noggrant. 

• Information från Arbetsförmedlingen 
Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen, informerar om den namnändring som 
togs upp under § 8. Han berättar även om den departementspromemoria nummer 
S2008/2769/SF som är ute på remiss. Promemorian berör förbunds-
medlemmarnas ekonomiska bidrag till finansiell samordning. Det föreslås att 
medlemmarnas andelar i finansieringen av den finansiella samordningen ska 
kunna bestämmas mer fritt än i dag. Dock ska en förbundsmedlem alltid bidra 
med lägst tio procent av medlen till den finansiella samordningen. 

• Samordningsförbundets nya namn är väldigt långt. Finns det möjlighet att 
förkorta det? 
Eftersom det nya namnet finns med i den Förbundsordning som medlemmarna 
har tagit beslut om så går det inte idagsläget att ändra namn men styrelsen vill 
ändå under våren ta ställning till om man internt kan använda sig av något annat 
kortare namn. 



Ales Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2008-04-03       Diarienr: 2008/004-03 
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 

7

 
§ 291 Sammanträdet avslutas 

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

   
 
 
 

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


