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Datum: 28 augusti 2007 
Tid: Kl. 14.00 – 16.00 
Plats: Bohusrummet, Kungälvs kommunhus 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 

Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun 

 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 
Ersättare:  Eva Svensson, Försäkringskassan 

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun 

 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
 
§ 207 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 208 Upprop 

Vid dagens möte är ersättaren Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden, förhindrad 
att närvara. 

 
§ 209 Fastställande av dagordning  
  
 BESLUT: 

• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 
med följande tillägg  

- samråd kring nästa års budgetramar 
- seminarier/föreläsningar i Samordningsförbundets regi 
- information om Försäkringskassans omstrukturering 

 
§ 210 Föregående sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesprotokoll från 2007-05-28 godkänns 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 211 Revisionsberättelse 2006 (Bil 1) 
 Liljebäck redovisar förslag till åtgärder/synpunkter utifrån de påpekanden 

revisorerna noterade i sin ”Revisorsberättelse för Samordningsförbundet i 
Kungälv avseende år 2006”. 

. 
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BESLUT 
• att godkänna förslag till åtgärder/synpunkter med viss justering av det 

textmässiga innehållet. 
Åtgärderna/synpunkterna skickas till revisorerna för kännedom. 

 
§ 212 Ny målgrupp att arbeta kring – ”invandrare som inte är etablerade på 

arbetsmarknaden” (Bil 2) 
Liljebäck redovisar ett första förslag till avtal. Efter en diskussion kring 
innehållet i avtalet så uppmanas Liljebäck att göra smärre justeringar i texten. 
Ytterligare diskussion kring avtalets innehåll kommer att ske den 5 september då 
styrelsen träffar beredningsgruppen. Målsättningen är också att ta ett 
inriktningsbeslut i frågan denna dag. 

 
Antecknas till protokollet 

   
§ 213 Delårsrapport för perioden 2007-04-01 – 2008-08-31 (Bil 3) 

Liljebäck redovisar en preliminär delårsrapport där det siffermässiga underlaget ännu 
inte är klart. 
Styrelsen tycker att det textmässiga innehållet är godkänt med en smärre justering. 
Förhoppningen är att styrelsen kan besluta om att godkänna delårsrapporten när vi 
har möte den 5 september. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 214 Vårdcentralsteam – hur har man organiserat det inom Delta Hisingen? (Bil 4) 

Liljebäck fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att ta fram exempel på hur 
vårdcentralsteam har fungerat i Delta Hisingen. 
Av exemplen framkommer det att inrättandet av vårdcentralsteam har varit en 
framgångsfaktor då man kunnat sätta in tidiga gemensamma insatser och 
därmed förhindrat en hel del sjukskrivningar. De som är verksamma i 
vårdcentralsteamen är också mycket nöjda med arbetssätet. 
 
Vårdcentralsteam/utredningsteam/bedömningsteam finns i snart sagt alla 
kommuner men ännu inte i Kungälvs kommun. Styrelsen är överens om att 
något liknande snarast bör upprättas i Kungälv. Kan inte den offentliga vården 
medverka till att ett vårdcentralsteam/liknande upprättas så får man vända sig till 
någon av de två privata vårdcentraler som finns i Kungälv och höra om intresse 
finns. Jan-Åke och Marianne tar med sig frågan till HSN 4 för vidare diskussion. 
Liljebäck får i uppdrag att ta med frågan till beredningsgruppen och diskutera 
hur ett sådant vårdcentralsteam skulle kunna se ut i Kungälv. 
 
Vad som hänt i frågan ska redovisas vid nästa styrelsemöte. 
 
Antecknas till protokollet. 
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§ 215 Utökning av Samordningsförbundet 
Liljebäck fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att diskutera med Bengt 
Gustafsson, Kungälvs Kommuns kommunalråd, om det från kommunens sida 
finns intresse att utöka Samordningsförbundet med flera kommuner. 
 
Liljebäck har diskuterat frågan med Bengt Gustafsson och Kungälvs Kommun 
ställer sig positiva till en utökning.  
Gustafsson och Liljebäck ordnade därför ett möte med representanter från Ale 
och Stenungsunds Kommun. Tyvärr så kunde inte Ale medverka vid det mötet 
men Stenungsund ställer sig positiva till att bilda ett gemensamt 
Samordningsförbund med Kungälv och då eventuellt Ale. 
Liljebäck och Gustafsson kommer att träffa företrädare för Ale Kommun den  
7 september. I de underhandskontakter Liljebäck haft med Ale Kommun så 
tycks det vara positiva tongångar till att vara med och bilda ett gemensamt 
Samordningsförbund. 
 
Styrelsen är nöjt med att kommunerna tycks vara positiva till att bilda ett 
gemensamt Samordningsförbund men undrar om man inte också borde fråga 
Tjörns Kommun om de vill vara med. 
 
Liljebäck får i uppdrag att kontakta företrädare för Tjörns Kommun och höra om 
intresse finns Eftersom det hastar lite grand så måste Tjörns Kommun svara ja 
eller nej om de är intresserade senast den 1 oktober. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 216 Avtal med Kungälvs Sjukgymnastik AB 
 Liljebäck har haft ett första möte med Kungälvs Sjukgymnastik för att diskutera 

innehållet i ett eventuellt avtal. Nästa möte för fortsatta diskussioner är satt till 
den 12 september. 

 Det textmässiga innehållet i avtalet kommer att vara klart att föredras för 
styrelsen vid Samordningsförbundets nästa styrelsemöte den 11 oktober. 

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 217 Revisorerna inbjuds att delta vid styrelsemötet den 11 oktober 
 Liljebäck får i uppdrag att bjuda in revisorerna till den 11 oktober. 
 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 218 Gemensam diskussionsdag/konferens tillsammans med beredningsgruppen 

den 5 september 2007 
  Liljebäck delar ut kallelse och dagordning den 5 september. 
 
 Antecknas till protokollet. 
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§ 219 Övriga frågor 
• samråd om nästa års budgetramar kommer att ske vid nästa styrelsemöte 

den 11 oktober. Ska budgeten vara densamma som i år – 700 tkr/år och 
part? Varje ordinarie ledamot ansvarar för att diskutera frågan med sin 
myndighet. Budgetramarna kan naturligtvis bli förändrade om det blir en 
utökning av Samordningsförbundet men då denna fråga fortfarande är 
lite osäker så får vi följa de rutiner som rekommenderas tills det sker 
någon förändring. 

• det finns ett antal åtgärder/insatser som kan göras inom ramen för 
finansiell samordning bl. a. kan man verka för 
utbildningsinsatser/kompetensutveckling. Liljebäck lyfter frågan om 
Samordningsförbundet skulle kunna arrangera föreläsningar/seminarier 
för våra medarbetare under 2008. Styrelsen ställer sig positiva till det 
och Liljebäck får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga föreläsare och 
presentera för styrelsen. 

• Eva Svensson, Försäkringskassan, informerar om att en stor 
omstrukturering och omorganisation pågår inom Försäkringskassan.  
Mycket av den verksamhet som finns ute på kontoren idag kommer att 
centraliseras till nationella och lokala försäkringscenter samt att 
telefonkundtjänst och internettjänster byggs ut. 
För Kungälvs del så innebär förändringarna att man fr.o.m. den 17 
september kommer man att ha en kundtjänst öppen två dagar i veckan 
för spontanbesök. 
Behöver man mer hjälp med sitt ärende så ska man kunna boka ett 
personligt möte med en handläggare som är expert inom det området 
frågan gäller. 

 
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  


