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Datum:  Fredagen den 14 juni 2013 
Tid: Kl. 10.00 – 13.00. Lunchmöte mellan kl. 12.00 – 13.00 
Plats:  Samordningsförbundets konferenslokal på Västra Gatan 64 i Kungälv 
 
Närv.  
ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan 

Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale Kommun 
Jan Sammels, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen 

 
Ersättare: Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 
 Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 

Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen 
 

Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga: Britt-Marie Nilsson, projektledare SOLTAK Kungälvs Kommun (§ 208 kl. 12.00 

– 13.00) 
 
 
 
 
 
§ 199 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan öppnar mötet. 
 
§ 200 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen och 
Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 
 

§ 201 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- gemensam styrelsedag den 6 september för de 

Samordningsförbund som ingår i ESF-projektet Exsistre 
- information om möte i dag fredag den 14 juni angående ESF-

projekt Exsistre 
 
§ 202 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 antecknas till protokollet. 
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§ 203 Avtal/Uppdragsbeskrivning ”Tidig samordnad rehabilitering  

          på VåC” (Bil. 2)     
Per Liljebäck föredrar ärendet. Försäkringskassan har under några år fått medel 
via Finsam tvåpartssamverkan med Landsting/region som har använts till att 
finansiera insatser för tidig samordnad rehabilitering med Vårdcentraler. Dessa 
medel har minskat markant inför 2013, från 100 miljoner i VG till 10 miljoner, 
vilket har medfört att insatserna också har minskat. Att arbeta med samordnad 
rehabilitering tidigt i ett ärende är en vinst både för den enskilde individen och för 
samhället, så därför är det av stor betydelse att Försäkringskassan får möjlighet att 
även framledes arbete med detta tillsammans med alla vårdcentraler inom 
Samordningsförbundets geografiska område. 
 
BESLUT 

 att godkänna förslag till Avtal/Uppdragsbeskrivning – ”Tidig samordnad 
rehabilitering på VåC”. Kostnad – 250 000 kr på årsbasis. 

  
§ 204 Avtal/Uppdragsbeskrivning ”Förlängning av Avtal/Uppdrags- 
                      beskrivning Jordhammars Växtkraft” (Bil. 3) 

Per Liljebäck föredrar ärendet. Avtalet gick ut den 31 mars 2013 och ska 
förlängas fr. o. m 2013-04-01 – 2013-12-31. Ekonomiska medel har inte 
betalats ut efter den 31 mars 2013. Ärendet har sedan tidigare behandlats i 
presidiet för beslut i styrelsen. 

 
BESLUT 

 att godkänna förslag till Avtal/Uppdragsbeskrivning – ”Förlängning av 
Avtal/Uppdragsbeskrivning Jordhammars Jordkraft. Kostnad – 245 250 kr 
för avtalsperioden. 

  
§ 205 TU - Tjänsteutlåtande - Vill Samordningsförbundets styrelse styra  

mer vilka målgrupper som de kommunvisa teamen ska arbeta kring  
                     och hur ska budgeten fördelas framledes? (Bil. 4) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i tjänsteutlåtandet. Styrelsen diskuterar ärendet.  
 
  Om styrelsen ska styra mer så måste man få underlag på statistik m.m. för att 

kunna ta ställning till vilka målgrupper som borde prioriteras. Diskussioner och 
framtagande av relevant statistik borde de Lokala ledningsgrupperna ha ansvar 
fram att ta fram tillsammans med förbundschef. 

  Viktigt att få fram prioriterade målgrupper under hösten så att det finns med en 
tydlig avsiktsförklaring i kommande Verksamhetsplan med budget för 2014. 

 
  Budgeten bör fördelas så att det finns ett större utrymme för möjlighet att söka 

medel för innovativa insatser inom vårt arbetsområde. Medel för förebyggande 
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insatser, kompetensutveckling m.m. ska också bli möjligt att söka medel för från 
Samordningsförbundet.   

   
  Förbundschef får ett fortsatt uppdrag att arbeta med tjänsteutlåtandets 

frågeställningar. 
 
  Antecknas till protokollet. 
   
§ 206 Budgetuppföljning per den 31 maj. (Bil. 5) 
 Per Liljebäck informerar om hur budgeten ser ut fram till 31 maj 2013.  
 Styrelsen vill framledes även ha en prognos som beskriver utfallet för hela året. 
 
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 207            Aktuell information från myndigheterna – Försäkringskassan  

Agneta Malmsten informerar om Försäkringskassan. Se vidare bilaga 6 
Den statistik som Malmsten redovisade angående sjukpenningtalet borde redovisas 
för våra medlemmar i Samordningsförbundet. Hur skulle man kunna informera om 
det? Liljebäck får i uppdrag att ta med det som punkt vid kommande LLG-möten i de 
olika kommunerna. 
  
Antecknas till protokollet. 
 

§ 208 TU – SOLTAK – en tänkbar samarbetspartner? 
 Britt-Marie Nilsson, projektledare SOLTAK, Kungälvs Kommun informerar.  
 SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, 

Tjörn, Ale samt Kungälv och som har utvecklats de senaste tre åren. Man samverkar 
för att ge medborgarna i dessa kommuner ”mer värde för pengarna” och inte minst 
klara de utmaningar man har framför sig i form av den demografiska utvecklingen 
och deras behov av utveckling för tillväxt. Det är angeläget att SOLTAK-samverkan 
utvecklas ytterligare. På senare tid har även Öckerö kommun kommit till som 
medlem. 

 Man är just nu på gång att bilda ett gemensamt bolag som ska driva 
samverkansfrågorna. 

 
 Samordningsförbundets styrelse vill skicka med Nilsson att man inom SOLTAK 

också bör fundera kring hur man kan samverka kring målgrupper som behöver olika 
former av stöd för att kunna få egen försörjning. Det är önskvärt att en diskussion 
kring detta kan ske när SOLTAK:s styrelse har konstituerat sig och har hittat sina 
arbetsformer. 

 
 Se vidare bilaga 7. 
 
 Antecknas till protokollet. 
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§ 209 Övriga frågor  

- gemensam styrelsedag den 6 september för de 
Samordningsförbund som ingår i ESF-projektet Exsistre 
Per Liljebäck informerar om att den 6 september är styrelsen 
inbjuden till ett gemensamt möte med de Samordningsförbund 
som ingår i projekt Exsistre. Under dagen kommer man att 
redovisa resultat m.m. från projektet. 

- information om möte i dag fredag den 14 juni angående ESF-
projekt Exsistre 
Per Liljebäck informerar om att han och presidiet har med kort 
varsel blivit inbjudit till möte idag den 14 juni med de 
Samordningsförbund som ingår i Exsistre samt 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Man vill diskutera om 
vi efter projekt Exsitres slut ska försöka att söka medel från ESF-
rådet för fortsatt gemensamt projekt. Om Samordningsförbunden 
ser positivt på det så ska en ansökan om förprojektering skrivas. 
Medel kan sökas från ESF-rådet för att få personal som gör denna 
förprojektering. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 210 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet 

avslutat.  
 
  
  

        Ordförande:__________________________________________ 
                   Agneta Malmsten, Försäkringskassan 
 
 
Justerande:__________________________________________ 
                  Boel Holgersson (C), Ale Kommun          
 
Sekreterare:__________________________________________ 
                   Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 
 


