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Datum:  Fredagen den 22 oktober 2010 
Tid: Kl. 12.30 – 16.00.  
Plats:  Billströmska Folkhögskolan på Tjörn 
Kallade Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun 
ledamöter: Georg Hohner, tjänsteman, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan 
 Jan-Åke Simonsson, (S), Västra Götalandsregionen  
Ersättare: Eva Eriksson (S), Ale Kommun 

Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 
Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan 
Marianne Nilsson (KD), Västra Götalandsregionen 

Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga: Jan-Evert Halldin, rektor Billströmska Folkhögskolan (§ 525 – 529), Olle 

Björnström, revisor utsedd av samordningsförbundets kommuner och Ulla Buhr, 
revisor utsedd av Västra Götalandsregionen (§ 525 – 537) 

 
Innan styrelsemötet träffades styrelsen för att äta en gemensam lunch på Billströmska 
Folkhögskolan. 
 
§ 525 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Gun-Marie Daun hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 526 Upprop  

Vid dagens möte är samtliga ledamöter och ersättare närvarande. 
 
§ 527 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- inbjudan från Nationella Nätverket för Samordningsförbund att 

delta på deras medlemsmöte den 19 november 2010. 
 
§ 528 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 att godkänna sammanträdesprotokoll från 2010-09-24. 

 
§ 529 Information från Billströmska Folkhögskolan angående Projekt Grön 

habilitering och levande trädgård på Tjörn  
 Jan-Evert Halldin, rektor på Billströmska Folkhögskolan, informerar. Idagsläget 

finns 135 elever på skolan. De flesta av dessa elever går på skolan för att läsa upp 



Ale Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2010-10-22    Diarienr: 2010/004-006 
Kungälvs Kommun 
Stenungsunds Kommun 
Tjörns Kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Västra Götalandsregionen 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

 

 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 

2

sina behörigheter för att kunna söka vidare till högskola/universitet Man håller på 
med en omfattande renovering av skolan som ska vara klar under år 2011. Vad 
gäller projektet grön habilitering och levande trädgård på Tjörn så är för- 
närvarande 23 deltagare inskrivna.  Av dessa är 10 kvinnor och 13 män. 
Deltagarna erbjuds förutom praktiskt arbete i Kreativa Verkstaden och i 
Utegruppen även bild, vävning och körkortsteori. Några läser även enstaka ämnen 
i en folkhögskoleklass, t.ex. svenska 2, engelska matte eller historia. En 
förhoppning är att dessa elever helt ska gå över och läsa på folkhögskolan. 

 
 Flera i gruppen är nu redo för att kunna påbörja praktik eller arbete.  
 

Antecknas till protokollet 
  
§ 530 Samtal med Samordningsförbundets revisorer angående nästa revision (Bil 2) 
  Revisorerna Olle Björnström och Ulla Bjur informerar om revisionsplan för årlig 

granskning 2010. Förutom den vanliga granskningen så kommer revisorerna att 
fördjupa sin granskning kring hur projektet Utgångspunkten i Kungälv arbetar för att 
få fram praktikplatser till den målgrupp som projektet arbetar med. 

  
Antecknas till protokollet 
 

§ 531 Verksamhetsplan 2011. Sammanställning av grupparbete från vår konferens 
den 24 september (Bil 3) 

 Per Liljebäck redovisar sammanställningen. Ett arbete pågår nu i varje Lokal 
ledningsgrupp (LLG) där man diskuterar vilka insatser man vill prioritera från 
varje LLG. Ett förslag till Verksamhetsplan med budget för 2011 kommer att tas 
upp vid nästa styrelsemöte den 26 november. 

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 532 Praktikplatser i Samordningsförbundets kommuner 
 Frågan har lyfts av Lena Hedlund (KD), Stenungsund. Styrelsen diskuterar hur 

man arbetar med praktikplatser i de olika kommunerna. Det är viktigt att 
praktikplatserna används och att ev. Samordningsförbundets målgrupper kan få 
del av platserna. Per Liljebäck får i uppdrag att diskutera detta i varje LLG. 

  
Antecknas till protokollet. 

 
§ 533 Finansiell samordning i regeringens budgetproposition för 2011. En kort samman- 

fattning (Bil 4)         
Per Liljebäck informerar. Tillgängliga medel för samverkan och finansiell 
samordning minskar till 604 miljoner kronor för 2011. Av dessa medel avsätts 260 
miljoner kronor till finansiell samordning vilket är en ökning med 10 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Risken är dock uppenbar att det blir mindre 
medel för varje Samordningsförbund då flera Samordningsförbund har startat 
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under 2010 vilket innebär att det är flera Samordningsförbund som ska dela på 
tilldelade medel. I början av november kommer vi att få besked om hur 
tilldelningen preliminärt kommer att se ut för Samordningsförbunden under 2011. 
 

                     Antecknas till protokollet 
 
§ 534            Återkoppling - Samråd om budget inför 2011 (Bil 5) 
 Per Liljebäck återkopplar till styrelsen det uppdrag han fick i frågan vid förra 

styrelsemötet den 24 september 2010. 
  

Antecknas till protokollet. 
 

§ 535           Återkoppling - Svar till Göteborgregionens Kommunalförbund (Bil 6) 
 Per Liljebäck återkopplar till styrelsen det uppdrag han fick i frågan vid förra 
 styrelsemötet den 24 september 2010 
 

Antecknas till protokollet. 
 
§ 536         Övriga frågor 

- inbjudan från Nationella Nätverket för Samordningsförbund att delta på deras 
medlemsmöte den 19 november 2010. 

 
BESLUT 

 att styrelsen inte kommer att medverka vid Nationella Nätverket för 
Samordningsförbunds medlemsmöte den 19 november 2010.                     

  
§ 537 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Gun-Marie Daun tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
 
   

         Ordförande:_______________________________ 
                    Gun-Marie Daun 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Georg Hohner 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck 

 


