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Datum:  Fredagen den 12 februari 2010 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats:  Wallhamns konferenslokal, Tjörn 
 
Närvarande 
Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun 
 Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
  
Ersättare:      Eva Eriksson (s), Ale Kommun 

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

 Georg Hohner, Arbetsförmedlingen (tjänstgörande ersättare) 
 Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Yvonne Ängbring, samordnare Tjörn Teamet och Johanna Laudon, jobbcoach 

Tjörn Teamet (§ 464 ) 
 
§ 453 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 454 Upprop  

Vid dagens möte är ledamoten Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen samt 
ersättaren Eva Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 
Thomas Gustafsson ersätts av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen. 
 

§ 455 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 

 
§ 456 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1)  
 

BESLUT 
 att godkänna sammanträdesprotokoll från 2009-11-20. 

 
§ 457 Verksamhetsplan och budget för 2010 (Bil. 2) 

Vid förra styrelsemötet den 20 november 2009 tog styrelsen beslut om 
Verksamhetsplan och budget för 2010 under förutsättning att de medel 
Samordningsförbundet äskat från medlemmarna också tillförs förbundet. 
I december fick Samordningsförbundet information från Försäkringskassan, som 
har regeringens uppdrag att fördela ekonomiska medel till landets 
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Samordningsförbund, att tilldelningen blir mindre än Samordningsförbundet 
äskat. 
 
Liljebäck redovisar nu ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 – 
2011, för 2010 en preciserad budget. 
 
Revisorerna har muntligen godkänt att redigerad Verksamhetsplan med budget 
för 2010 kan beslutas av styrelsen vid dagen styrelsemöte. 
 
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. 

 
§ 458 Ekonomisk Årsredovisning 2009 och Förvaltningsberättelse 2009 (Bil 3 och 4) 

Liljebäck redovisar innehållet i Ekonomisk årsredovisning 2009 och 
Förvaltningsberättelse 2009. 
En mindre justering görs i texten. 
Styrelsen önskar att Samordningsförbundets verksamhet blir mer känd för våra 
myndigheter och allmänheten.  
 
BESLUT 

 att godkänna Ekonomisk årsredovisning 2009 och Förvaltningsberättelse 
2009. 
Den Ekonomiska årsredovisningen och Förvaltningsberättelsen skrivs 
under av ordföranden, Agneta Malmsten, Försäkringskassan, vice 
ordförande, Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun, Jan-Åke 
Simonsson (s), Västra Götalandsregionen och tjänstgörande ersättare, 
Georg Hohner, Arbetsförmedlingen. 

 paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 Liljebäck får i uppdrag att tillsammans med de Lokala Ledningsgrupperna 

diskutera och ta fram förslag på informationsstrategi. 
 
§ 459            Avtal/uppdragsbeskrivning – kartläggning av sjuk- och aktivitetsersättning (Bil 5) 

Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/uppdragsbeskrivning. Försäkringskassan är 
ägare av uppdraget. 

 
BESLUT 
 att anta redovisat Avtal/uppdragsbeskrivning angående kartläggning av sjuk- 

och aktivitetsersättning.  
 Liljebäck får i uppdrag att upprätta avtal med Försäkringskassan som ska 

skrivas under av parterna. 
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§ 460            Avtal/uppdragsbeskrivning – tidig och samordnad rehabilitering på Vård- 

centraler (Bil 6) 
Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/uppdragsbeskrivning. Försäkringskassan är 
ägare av uppdraget. 

 
BESLUT 
 att anta redovisat Avtal/uppdragsbeskrivning angående tidig och samordnad 

rehabilitering på Vårdcentraler 
 Liljebäck får i uppdrag att upprätta avtal med Försäkringskassan som ska 

skrivas under av parterna. 
 
§ 461             Ansökan om ESF-medel? 
 Styrelsen diskuterar möjligheten att söka medel via ESF. 
 Liljebäck får i uppdrag att diskutera idéer med de Lokala ledningsgrupperna och  

återkomma för fortsatta diskussioner i styrelsen. Liljebäck uppmanas också att ta 
kontakt med personer hos våra myndigheter som idag arbetar med liknande frågor 
för att få tips och råd. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 462             Arvoden för tjänstemän (Bil 7) 

Liljebäck informerar om att det har diskuterats i en del Samordningsförbund om 
de tjänstemän som sitter i Samordningsförbundets styrelse ska få arvode på 
samma sätt som de förtroendevalda får som sitter i styrelsen. Nationella rådet har 
också inkommit med rekommendationer i frågan. Arvodesfrågan håller nu på att 
diskuteras i bl. a. en revisionsgrupp som har fått uppdrag att ge förslag på hur en 
sådan arvodering skulle kunna se ut. 
Oavsett förslag så måste, om förändringar ska till, förbundsordningen skrivas om 
och i sådana fall godkännas av Samordningsförbundets medlemmar på nytt. 
Styrelsen avvaktar i frågan och Liljebäck får i uppdrag att följa frågan. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 463             Samordningsförbundets hemsida (Bil 8) 

Liljebäck fick i höstas ett uppdrag att upprätta en egen hemsida för 
Samordningsförbundet. Liljebäck presenterar nu ett förslag till styrelsen. 
Styrelsen är nöjd med hur hemsidan ser ut. 
 
Presidiet får i uppdrag att ta fram ett komplett domännamn. 

 
Antecknas till protokollet. 
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§ 464            Yvonne Ängbring, samordnare Tjörn Teamet och Johanna Laudon, jobbcoach  
Tjörn Teamet presenterar sig och redovisar hur arbetet fungerar i teamet.  
Ängbring och Laudon informerar om nuläget i Teamet. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 465            Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS. 
Vid förra styrelsemötet den 20 november fick Liljebäck i uppdrag att hålla sig 
underrättad i frågan och återkomma till styrelsen.  
Liljebäck har varit i kontakt med sina kolleger och fått negativa svar på att göra något 
gemensamt kring FYSS. Anledningen är att det idagsläget inte finns något ekonomiskt 
utrymme att starta ytterligare projekt/insatser. 
 
Liljebäck får i uppdrag att höra med hälsosamordnarna, som finns i varje kommun, om de 
t ex skulle kunna åta sig att uppdatera de aktivitetskataloger som finns i varje kommun. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 466            Information från nätverkskonferensen i Stockholm den 4-5 november 

Då Thomas Gustafsson, som skulle ha informerat, inte är med vid dagen möte 
utgår denna punkt. 

 
                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 467            Samordningsförbundens dag den 26 oktober 2010 

Liljebäck informerar att den traditionella Samordningsförbundens dag går av 
stapeln den 26 oktober. Plats meddelas senare. 
 
Antecknas till protokollet. 

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

avslutat.  
   

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


