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Datum:  Fredagen den 14 september 
Tid: Kl. 14.30 – 16.00  
Plats:  Lökebergs konferenshotell, lokal Lökebergssalen 
 
Närvarande  
ledamöter: Jan-Åke Simonsson (S), ordförande, Västra Götalandsregionen 

Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan  
 Jan Sammels, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 

Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 
 
Ersättare: Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen 

Boel Holgersson (C), Ale Kommun 
 Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 
  
Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga: Kurt Dahlberg, Tjörns Kommun (§ 136), Annika Malmborg, VåC Tjörn och 

Christina Andersson, VåC Kusten Ytterby (båda § 137) 
 
 
 
 
§ 131 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen öppnar mötet. 
 
§ 132 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen, Lena 
Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan och Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
förhindrade att närvara. 

 
§ 133 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 

 
§ 134 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 antecknas till protokollet. 

 
§ 135 Val av justerare 
 
 BESLUT 

 att utse vice ordföranden Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan, 
till justerare vid detta möte och kommande möten, dock längst till och med 
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2013-03-31. 
 
§ 136 Föreningspool Tjörn – information av Kurt Dahlberg, Kultur och 

fritidsförvaltningen Tjörns Kommun (Bil. 2)    
Kurt Dahlberg berättar att man snart har varit igång med föreningspoolen i två år. 
Under de två åren har 17 personer varit aktuella för aktiviteter. Tre personer har 
lyckats få arbete på öppna arbetsmarknaden. Av de 17 personerna är nio fortsatt 
inskrivna i projektet.  
Tjörns Kommun tycker att det är ett mycket bra projekt och ser gärna en 
fortsättning tillsammans med Samordningsförbundet då nuvarande 
Avtal/Uppdragsbeskrivning löper ut den 30 november 2012. Man ser också en 
utvecklingspotential med föreningspoolen att även arbeta med andra 
arbetsuppgifter t.ex. administrativa göromål åt föreningarna.  
 
Förslag till nytt Avtal/Uppdragsbeskrivning kommer att beslutas vid nästa 
styrelsemöte den 12 oktober. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 137 Slutrapport projekt Far-samordnare – information av Annika Malmborg, 

leg. Sjukgymnast VåC Tjörn och Christina Andersson, distriktsköterka VåC 
Kusten Ytterby (Bil. 3) 

  Annika Malmborg och Christina Andersson berättar att man byggt upp nätverk i 
varje kommun för de personer som idag arbetar med FaR på vårdcentralerna.  

  Aktivitetskataloger finns nu tillgängliga för varje kommun på respektive 
kommuns intranät samt Västra Götalandsregionens intranät. Aktivitetskatalogerna 
behöver uppdateras någon gång per år och deras förslag är att det kan göras av 
folkhälsosamordnarna/motsvarande som finns i varje kommun. 

  Man har haft två inspirationsdagar för berörd personal och önskemålet är att 
kunna få ha något liknande även 2013. Det nätverk som styrt projekt FaR-
samordnare med Per Liljebäck som sammankallande kommer att fortsätta träffas 
några gånger per år även om projektet nu avslutats.  

 
  Styrelsen är intresserad av att få se statistik på förskrivning av FaR bakåt i tiden 

och nuläge. Liljebäck får i uppdrag att ta fram statistiken. Liljebäck får också i 
uppdrag att skicka slutrapporten till HSN 4:s kansli. 

 
  Antecknas till protokollet 

   
§ 138 Reflektioner från dagens konferens 
 Reflektioner - en bra organiserad, givande och positiv dag som ger upphov till en del 

nya frågeställningar för styrelsen att hantera. Vilka mötesarenor och mötesformer 
behöver utvecklas mellan medarbetare, de Lokala ledningsgrupperna, förbundschef 
och styrelse? Arbetar Samordningsförbunden med ”rätt” målgrupper utifrån de 
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uppdrag/insatser som medlemmarna har i sin ordinarie verksamhet? Hur kan 
medlemmarna förtydliga sina uppdrag/insatser bättre?  

 
En annan reflektion är att många deltar på våra konferenser vilket tyder på ett 
intresse för att utveckla samverkan och samarbetet mellan myndigheterna. 

 
 Per Liljebäck får i uppdrag att göra en sammanställning av dagens konferens och  

utifrån det komma med förslag till förbättringar. 
 

Antecknas till protokollet. 
 
§ 139 Delårsrapport 2012-01-01 – 2012-08-31 (Bil. 4) 

Per Liljebäck informerar att delårsrapporten ännu inte är helt klar. Alla resultat i 
SUS har ännu inte lagts in samt att några ekonomiska frågor ska redas ut. 
 
BESLUT 
 att besluta om delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31 vid nästa 

styrelsemöte den 12 oktober 2012. 
 
§ 140 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Jan-Åke Simonsson tackar de närvarande och förklarar 

sammanträdet avslutat.  
 
  
  

        Ordförande:__________________________________________ 
                   Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 
 
 
Justerande:__________________________________________ 
                  Agneta Malmsten, Försäkringskassan             
 
Sekreterare:__________________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 
      

 


