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Datum:  Fredagen den 23 oktober 2009 
Tid: Kl. 14.00 – 16.00  
Plats:  Konferenslokal Regatta 2, Stenungsbaden, Stenungsund.  
 
Närvarande 
Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun 
 Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen 
  
Ersättare:      Eva Eriksson (s), Ale Kommun 

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

 Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Olle Björnström, revisor utsedd av Samordningsförbundets kommuner, Ulla 

Buhr, revisor utsedd av Västra Götalandsregionen och Stefan Frifelt, revisor 
utsedd av staten. Samtliga medverkade under § 430 – 435. 

 
  
§ 430 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 431 Upprop  

Vid dagens möte är ledamoten Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen, ersättarna Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Eva 
Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 
Jan-Åke Simonsson ersätts av Marianne Nilsson (kd). 
 

§ 432 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- återkoppling av Nationella rådets utbildningsdag för 

styrelseledamöter den 14 oktober 
- förslag till mötesdagar våren 2010 

 
§ 433 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil 1)  
 

BESLUT 
 att godkänna sammanträdesprotokoll från 2009-09-18. 
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§ 434 Samtal med Samordningsförbundets revisorer angående revision för 2009 
 Revisorerna informerar om upplägget inför kommande revision. Man kommer att träffa 

ansvarig tjänsteman den 30 november och tillsammans diskutera fram en revisionsplan 
för årlig granskning. Det man bl. a kommer att titta lite närmare på är hur våra avtal ser 
ut som upprättas i samband med att ett projekt/insats ska starta.  

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 435 Reflektion kring dagens konferens 
 Styrelsen och revisorer tyckte att det hade varit en bra och givande dag. 
  
 Liljebäck kommer att sammanställa allt som diskuterats i de olika grupperna. 

Därefter så kommer detta att diskuteras i de Lokala ledningsgrupperna. Sedan 
sammanställer Liljebäck allt material till ett förslag till Verksamhetsplan för 2010 
– 2012 som kommer att läggas fram till förslag om beslut vid nästa styrelsemöte 
den 20 november 2009.  

 
 Antecknas till protokollet 

   
§ 436             Redovisning av kartläggning sjukersättning (Bil 2) 
             Agneta Malmsten redovisar den kartläggning av sjukersättning som gjorts av 

Försäkringskassan till dags dato.  
 
  Antecknas till protokollet 
 
§ 437            Nätverkskonferens i Stockholm den 4-5 november 

Nationella rådet arrangerar en nätverkskonferens i Stockholm den 4-5 november. 
Thomas Gustafsson medverkar från vårt Samordningsförbund 

 
Antecknas till protokollet 

 
§ 438            Information omvärldskunskap 
                     Agneta Malmsten och Thomas Gustafsson informerar om det förslag  
                     som regeringen lagt angående ”Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen”. 
 

Liljebäck redovisar statistik per kommun angående ohälsotal, långtidsarbetslöshet 
och hur de olika försörjningsstöden ändras över tid 
 

   Antecknas till protokollet. 
                    
§ 439            Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) (Bil 3) 

Liljebäck informerar om ett projekt som Västra Götalandsregionen drivit sedan 
2006 men som nu upphör till årsskiftet. Kort kan man säga att projektet syftar till 
att genom förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR) istället för/i kombination med 
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läkemedel för vissa målgrupper så ska man reducera livsrelaterad sjuklighet och 
dödlighet. 
Inriktningen är utifrån ett förebyggande perspektiv. Liljebäck har varit i kontakt 
med några av sina kolleger i andra Samordningsförbund och tanken är att vi 
kanske kan göra något mellan flera Samordningsförbund så att den organisation 
man byggt kring FaR och FYSS inte raseras. 
 
Frågan lyfts vid nästa styrelsemöte. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 440            Nästa styrelsemöte flyttas från Tjörn till Stenungsund på grund av redovisning 
                     av redovisning av utvärdering av projekt Orvar 

 
BESLUT 
- att nästa styrelsemöte flyttas från Tjörn till Stenungsund. 

 
§ 441            Övriga frågor 

 återkoppling av Nationella rådets utbildningsdag för styrelseledamöter 
den 14 oktober 
Inga Olsson (c) och Marianne Nilsson (kd) informerar om den 
utbildningsdag som de medverkade på den 14 oktober. 

 förslag till mötesdagar våren 2010 
- fredag den 12 februari kl. 09.00 – 12.00 på Tjörn 
- fredag den 19 mars kl. 09.00 – 12.00 i Kungälv 
- fredag den 4 april kl. 09.00 – 12.00 i Ale 
- fredag den 11 juni kl. 09.00 – 12.00 i Stenungsund 

  
§ 442 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
   

  
 

 Ordförande:_______________________________ 
                    Agneta Malmsten 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Gun-Marie Daun 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


