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Datum: 11 oktober 2007 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 

Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 Gun-Marie Daun, Kungälvs Kommun (deltog under § 223 och 226 - 227) 
 
Ersättare:  Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

 
 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
Övriga: Agneta Svensson, samordnare projekt Utgångspunkten (deltog under § 225) 

Revisorerna Olle Björnström, utsedd av Kungälvs Kommun och Vilhelm 
Rundqvist, utsedd av Riksrevisionen att representera de statliga myndigheterna 
Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan ( § 233) 

 
 
§ 221 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 222 Upprop 

Vid dagens möte är ersättarna Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden, Mona-
Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun och Eva Svensson, Försäkringskassan, 
förhindrade att närvara. 
Gun-Marie Daun (kd) medverkar under punkterna § 223 och 226 – 227. 

 
§ 223 Fastställande av dagordning  
  

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan  

 
§ 224 Föregående sammanträdesprotokoll 
  

Sammanträdesprotokollen från 2007-08-28 och 2007-09-05 godkänns 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 225 Lägesrapport projekt Utgångspunkten 

Agneta Svensson, samordnare för projektet, berättar att man fram till dags dato 
besökts av femton personer som varit aktuella för olika insatser. Av dessa har 
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tretton kommit på rekommendation från någon av huvudmännen och två har 
kommit på spontanbesök. Det ungdomarna i första hand efterfrågar är hjälp med 
att skaffa arbete eller praktikplats.  
Det har varit en del diskussioner med Arbetslivscenter (ALC) och deras 
medverkan i projektet. Ansvarig tjänsteman och Svensson har därför träffat 
företrädare från ALC och diskuterat framtida arbetsformer, gränsdragningar 
m.m.   
 

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

 
 BESLUT: 

• Parterna fastställde i samråd den ekonomiska ramen för år 2008 till 2800 
tkr (700 tkr/part). 

 
§ 227 Medfinansiering av sekretessutbildning 

Kungälvs Kommuns socialtjänst har inkommit med en muntlig förfrågan till 
Samordningsförbundet om förbundet skulle kunna tänka sig att delfinansiera en 
sekretessutbildning för huvudmännens medarbetare som arbetar med olika 
samverkansuppdrag. Utbildningen kommer att kosta ca 30 tkr och pågår under en 
arbetsdag. 
 
BESLUT 

• Samordningsförbundet är med och delfinansierar sekretessutbildningen 
med hälften av kostnaden, ca 15 tkr. Detta under förutsättning att 
utbildningen blir kostnadsfri för samtliga medarbetare samt att det ska 
framgå i inbjudan att Samordningsförbundet är medarrrangör. 

 
§ 228 Verksamhetsplan med budget 2008 (bil 1) 

Liljebäck redovisar ett första förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 
kan bli inaktuell beroende på om det blir en utökning av Samordningsförbundet, 
men arbetet är ju ändå inte ogjort då det innehållsmässiga även kan användas för 
det utökade Samordningsförbundet. 
 
Antecknas till protokollet  

 
§ 229 Information om projektet Avstampet (bil 2) 

När vi hade vår gemensamma konferensdag den 5 september tillsammans med 
beredningsgruppen så diskuterade vi projektets målgrupp, måluppfyllelse, vilka 
aktörer som på uppdrag av Samordningsförbundet kan utföra insatserna för 
målgruppen m.m. Samma dag tog styrelsen ett inriktningsbeslut att insatser ska 
göras för målgruppen ”invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden i 
åldern 20 – 64 år. 
Liljebäck redovisar nu ett avtal/uppdragsbeskrivning som baserar sig på de 
diskussioner som vi hade den aktuella dagen. 
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En fråga som uppkom under denna punkt var vem som egentligen ska vara ägare 
av de projekt/insatser som Samordningsförbundet beslutar om. Det är lite olika 
hur man gör i det olika Samordningsförbunden men ska man följa det som finns 
skrivet kring lagstiftningen om Finansiell samordning så ska någon av 
samordningsförbundets parter äga projekten/insatserna. Frågan bör lyftas vid 
kommande styrelsemöte för ytterligare diskussion. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 230 Vårdcentralsteam i Kungälv – lägesrapport från Jan-Åke Simonsson och 

Marianne Nilsson. 
 Det finns inget i nuläget att berätta. Frågan är under diskussion inom Regionen. 

Det finns utsedda processledare som bl. a. ska arbeta med denna fråga. Liljebäck 
får i uppdrag att bjuda in processledarna till nästa styrelsemöte för vidare 
diskussion tillsammans med styrelsen. 

 
§ 231 Reflektion kring vår gemensamma konferensdag den 5 september (bil 3) 
 Samtliga tycker att det var en bra och givande konferensdag tillsammans med 

beredningsgruppen. Eftersom det fanns önskemål om att ha fler sådana dagar så 
föreslår styrelsen att man träffas under liknande former två gånger per år. 

 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 232 Avtackning 
 Tanken var att styrelsen idag skulle avtacka Johan Bräutigam för hans tid som 

ersättare i styrelsen. Johan är dock ej närvarande idag. Thomas Gustafsson får i 
uppdrag av styrelsen att överlämna en present till Johan och önska honom lycka 
till som nybliven pensionär. 

 
 Agneta Kinnander, Länsarbetsnämnden, är utsedd att efterträda Bräutigam som 

ersättare. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 233 Diskussion med Samordningsförbundets revisorer 
 Revisorerna hade i förväg skickat ut ett antal frågor som man ville diskutera 

med styrelsen. 
 Under diskussion framkom bl. a. att revisorerna inte kommer att granska några 

delårsrapporter utan endast årsredovisningen. Det kommer att ske några 
lagförändringar vilket bl. a. innebär att Region/landsting och 
kommun/kommuner kan utse en gemensam revisor om så önskas.  

 
 Antecknas till protokollet 
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§ 234 Övriga frågor 
• Om det blir en utökning av Samordningsförbundet så kan det vara av 

värde att Jan-Åke Simonsson, som fr.o.m. 1 april 2008 blir ordförande i 
Samordningsförbundet, tillsammans med ansvarig tjänsteman besöker de 
kommuner som tillkommer i det utökade samordningsförbundet och 
diskutera det gemensamma framtida arbetet i förbundet.  

 
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  


