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Datum:  Fredagen den 20 november 2009 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats:  Fregatten konferens, Stenungsund. Konferenslokal Styrmansrummet  
 
Närvarande 
Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun 
  
Ersättare:      Eva Eriksson (s), Ale Kommun 

Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun 
 Georg Hohner, Arbetsförmedlingen (tjänstgörande ersättare) 
 Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Sven Vikberg, payoff.nu, Annette Larsson, samordnare i projekt Orvar, Jeanette 

Pedersen, sjukgymnast projekt Orvar och Mats Ahlberg, psykolog projekt Orvar. 
Samtliga medverkade under § 448.. 

 
§ 443 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 444 Upprop  

Vid dagens möte är ledamöterna Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen, Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen samt ersättarna Eva 
Svensson, Försäkringskassan och Inga Olsson, Tjörns Kommun (c) förhindrade 
att närvara. 
Jan-Åke Simonsson ersätts av Marianne Nilsson (kd) och Thomas Gustafsson 
ersätts av Georg Hohner. 
 

§ 445 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- justering av förslag till mötesdagar våren 2010 

 
§ 446 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1)  
 

BESLUT 
 att godkänna sammanträdesprotokoll från 2009-10-23. 
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§ 447 Verksamhetsplan och budget för 2010 (Bil. 2) 
Dagens möte är offentligt då verksamhetsplan och budget för 2010 kommer att 
behandlas. Annons om inbjudan till dagens möte har varit infört i Ale Kuriren, 
Kungälvs-Posten och ST Tidningen. 
 
Liljebäck redovisar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 – 2011, 
för 2010 en preciserad budget. 
 
Styrelsen tycker att verksamhetsplanen med tillhörande budget är tydlig och 
välbalanserad 
 
BESLUT 

 att godkänna verksamhetsplan och budget för 2010 – 2011, för 2010 en 
preciserad budget under förutsättning att Samordningsförbundets 
medlemmar tillför äskade medel. 

 
§ 448 Redovisning av utvärdering av projekt Orvar I (Bil. 3) 
 Sven Vikberg, utvärderingsföretaget payoff.nu, redovisar utvärderingen av 

projekt Orvar I. 
Utvärderingen uppvisar en mycket stor lönsamhet för samhället. 
 
Samhället som helhet 

 intäkten för samhället är totalt 19,1 milj. kr, varav cirka 15 milj. kr utgör 
intäkt på kort sikt, dvs. på ett års sikt 

 lönsamheten är cirka 17 milj. kr, vilket motsvarar cirka 340 000 kr per 
deltagare 

 payoff-tiden är två månader 
 
Hela utvärderingen finns att läsa på www.samverkanvg.se   
 

BESLUT 
 att godkänna slutrapport utvärdering av projekt Orvar I. 

                    
§ 449            Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS (Bil 4) 

Vid förra styrelsemötet så informerade Liljebäck 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 läkemedel för vissa målgrupper så ska man 
reducera livsrelaterad sjuklighet och dödlighet. 
Inriktningen är utifrån ett förebyggande perspektiv.  
Liljebäck fick i uppdrag att kontakta några av sina kolleger i andra 
Samordningsförbund och diskutera med dem om vi skulle kan göra något mellan 
flera Samordningsförbund så att den organisation man byggt kring FaR och FYSS 
inte raseras. 
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Liljebäck har varit i kontakt med några av sina kolleger. Det finns ett positivt 
gensvar från Samordningsförbundet Hisingen men då de som samtliga 
Samordningsförbund inte riktigt vet vilken tilldelning av medel man får från 
staten inför 2010 så vill man avvakta detta först innan besked kan ges. 
 
Liljebäck får i uppdrag att hålla sig underrättad om vad som händer i frågan och 
återkomma till styrelsen vid nästa styrelsemöte. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 450            Information från Nätverkskonferensen i Stockholm den 4 – 5 november 

Thomas Gustafsson var utsedd att representera vårt Samordningsförbund vid 
Nätverkskonferensen. 
Gustafsson är inte närvarande vid detta styrelsemöte så punkten utgår och tas med vid 
nästa styrelsemöte den 12 februari 2010. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 451            Övriga frågor 

 förslag till mötesdagar våren 2010 
Nedanstående mötesdagar är de som är föreslagna för 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 9 april kl. 09.00 – 12.00 i Ale 
- fredag den 11 juni kl. 09.00 – 12.00 i Stenungsund 

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

avslutat.  
Efter styrelsemötet hade Samordningsförbundet bjudit in media, förtroendevalda 
från Stenungsund Kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 samt tjänstemän 
från Samordningsförbundets medlemmar för att lyssna på redovisningen av 
utvärderingen av projekt Orvar I. 
 

   
           Ordförande:_______________________________ 

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


