
Ale Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2014-03-21   Diarienr: 2014/004-002 
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 

1

 
Datum:  Fredagen den 21 mars 
Tid: Kl. 14.00 – 16.00. 
Plats:  Samordningsförbundets konferenslokal i Nol.  
 
Kallade  
ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan  

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

Ersättare: Fredrik Mattsson, tjänsteman, Försäkringskassan. Anmält förhinder 
 Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun. 
 Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun.  

Inga Olsson (C), Tjörns Kommun. Anmält förhinder 
 Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen. Anmält förhinder 
 Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen.   
Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga:         Olle Björnström utsedd revisor av kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och  
                       Tjörn samt Birgitta Eriksson, utsedd revisor av Västra Götalandsregionen (båda  
                       § 265) samt Magnus Simonsson projektledare förstudie ESF-projekt  
  Inkluderande rehabilitering (§ 266) 
 
§ 261 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, öppnar mötet. 
 
§ 262 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Fredrik 
Mattsson, Försäkringskassan samt Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
förhindrade att närvara. 

 
§ 263 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- En styrgrupp har utsetts med bl. a styrelserepresentanter från de 

Samordningsförbund som sökt medel för förprojektering ESF-
projekt ”Inkluderande rehabilitering”. Styrgruppen har utsetts för 
perioden 2013-03-21 – 2014-10-31.  

- Besök av Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, som sitter i 
Närings- och Arbetsmarknadsutskotten. 

- Avtackning 
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§ 264 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 antecknas till protokollet. 

 
§ 265 Revisorernas årsberättelse 2013. (Bil. 2) Bilagorna 3 och 4 utgår.  

Ingen särskild gransking har gjorts i år utan man har endast granskat om styrelsen 
uppfyllt det som står i förbundsordningen.     
                           
Revisorerna redovisar årsberättelse och granskningsrapport för 2013. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
BESLUT 

 att godkänna revisorernas årsberättelse för 2013 
 att sända revisorernas årsberättelse för 2013 till Samordningsförbundet 

Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns medlemmar för beslut om 
medlemmarna beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för 
verksamhetsåret 2013. 

 paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
§ 266            Information av Magnus Simonsson om ”Inkluderande rehabilitering” – vårt ev. 

 ”nya ”ESF-projekt. 
Magnus Simonsson, projektledare förstudien, informerar om eventuellt kommande 
gemensamma ESF-projekt – ”Inkluderande rehabilitering”.  
 
Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer 
myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att 
komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter 
att bli svår. Utan rätt stöd riskerar individen permanent isolering och passivitet.  

 
Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och 
metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd 
för att nå arbetsmarknaden.  
I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en 
samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få 
tillgång till detta. Vi vill kalla det – ”Inkluderande rehabilitering 

 
Antecknas till protokollet. 
  

§ 267             TU - Remissvar ny folkhälsomodell.(Bil. 5 och 6) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i tjänsteutlåtandet 

  



Ale Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2014-03-21   Diarienr: 2014/004-002 
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 

3

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har beretts 
möjlighet att lämna svar remiss angående förslag om regional folkhälsomodell. 
Remisstiden är 10 februari till 4 april.  
Remissen syftar till att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i 
Västra Götaland anser att detta förslag på regional folkhälsomodell ökar 
tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. 
Samordningsförbundet har valt att endast svara på fråga fyra. 
 

Beslut 
 att översända tjänsteutlåtandet som eget yttrande angående ”Förslag 

på regional folkhälsomodell” till Folkhälsokommittén i Västra 
Götaland. 

 paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
§ 268 TU - Uppsägning av avtal för inlånad personal (Bil. 7) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i tjänsteutlåtandet 

En samordnare håller nu på att rekryteras som ska vara ansvarig för alla 
kommunvisa team samt det operativa teamet som kommer att arbeta i alla 
kommuner. Den nya verksamheten beräknas sätt igång den 1 november 2014. 

 
Vilka professioner som ska ingå i det operativa teamet beror på vilka målgrupper 
man bestämmer att man ska arbeta kring. De tre personer som just nu är inlånade 
rekryterades främst som arbetsvägledare/jobbcoacher.  

 
Som tidigare nämnt så vet vi i dagsläget inte vilka målgrupper det mobila teamet 
ska arbeta kring. Det pågår just nu ett arbete i de Lokala Ledningsgrupperna att ta 
fram målgrupper som sedan styrelsen ska besluta om den 12 maj. 

 
För att ha möjlighet att eventuellt låna in andra professioner så bör avtalen med 
de nu inlånade medarbetarna sägas upp.  

  
BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn säger upp 
avtalen med de tre personer som just nu är inlånade till Samordningsförbundet. 
Avtalen upphör att gälla 1 november 2014.  

 
§ 269            Vad hände med de ca 25 % av ärendena som avslutades under 

perioden 2010-01-01 – 2013-12-31 och som inte fick egen försörjning, 
fortsatt rehabilitering eller var för sjuka för fortsatt rehabilitering? (Bil. 9)     
Per Liljebäck visar en grafisk bild över ”Avslutsanledning” för den aktuella 
perioden. Ca 21 % av de 25 % var vid avslutad aktivitet aktivt arbetssökande. 
Därtill hade ca 4 procent avslutats som ”Övrigt” vilket är personer som avslutat 
aktivitet utan att höra av sigm avlidit ellersitter i fängelse. Samordningsförbundet 
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  Antecknas till protokollet 
§ 270          Tema för vår gemensamma dag den 12 maj med LLG-ledamöter 

 och medarbetare. 
Årets konferens kommer att vara på Marstrands Havshotellet. 
Efter diskussion så bestämmer styrelsen att årets tema blir jämställdhet och 
tillgänglighet 

 
                   Antecknas till protokollet. 
 
§ 271            Aktivitetskatalog FYSS o FaR på egen hemsida som ev.  ska bekostas av SOF.  

Per Liljebäck informerar om att han träffat folkhälsosamordnare/motsvarande från de 
kommuner som ingår i Samordningsförbundet. Det har diskuterats att ta fram en 
interaktiv aktivitetskatalog som ska vara lättillgänglig för både de som utfärdar fysisk 
aktivitet på recept som för de som ska utföra aktiviteten. I aktivitetskatalogen ska de 
föreningar som kan tillhanda hålla aktiviteter finna med. Just nu så undersöks hur 
stort behovet egentligen är för interaktiv aktivitetskatalog samt vad det ska kunna 
kosta. Frågan lyfts på nytt vid nästa styrelsemöte den 12 maj. 
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 272 Spridningskonferens ESF-projekt Exsistre 9 juni.  
Per Liljebäck informerar om den spridningskonferens gällande ESF-projekt Exsistre 
som går av stapeln den 9 juni på förmiddagen. Jan-Åke Simonsson (S) och Benny 
Strandberg (KD) meddelar att de inte kan medverka den dagen då det är 
Regionfullmäktige.   
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 273 Genomgång av förbättringsområden Kommunikationsplan.(Bil. 10) 

Per Liljebäck redovisar förbättringsområden Kommunikationsplan som togs fram 
hösten 2012. Det är viktigt att alla är medvetna om vad som står i planen så att vi 
uppfyller det vi bestämt. Ska vara med som en stående punkt vid varje 
styrelsemöte. 
 
Antecknas till protokollet  

 
§ 274 Genomgång Verksamhetsplan med budget för 2014 cch 2015. 
       Hur arbetar vi vidare med det vi har skrivit i Verksamhetsplanen.(Bil. 11) 
 Frågan diskuteras vid nästa styrelsemöte den 12 maj. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
 
 
 



Ale Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2014-03-21   Diarienr: 2014/004-002 
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 

5

 
§ 275 Val av ordförande och vice ordförande för perioden 2014-04-01 – 2015-03-31  
 
 BESLUT 

 att välja Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, till ordförande för 
perioden 2014-04-01 – 2015-03-31. 

 att välja Jan Sammels, tjänsteman, Arbetsförmedlingen, till vice ordförande 
för perioden 2014-04-01 – 2015-03-31. 

 
§ 276 Övriga frågor  

 –  En styrgrupp har utsetts med bl. a styrelserepresentanter från de 
Samordningsförbund som sökt medel för förprojektering ESF-projekt 
”Inkluderande rehabilitering”. Styrgruppen har utsetts för perioden 2013-03-21 – 
2014-10-31.  
Följande personer har utsetts: 
* Arbetsförmedlingen utser Johnny Öhman samt en valfri reserv 
* Regionen utser Ulla Y Gustafsson och som reserv utses Evert Svenningsson 
* Kommunen utser Anna Strand och hennes reserv är Dagmar Callgard 
* Försäkringskassan utser Carina Österborg samt Malin Welin som reserv 
–  Besök av Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, sitter i Närings- och 
Arbetsmarknadsutskotten. 
Gunther har föreslagit besök oss den 28 april eller 19 maj. 
Ingen av dessa datum passar styrelsen och förbundschef. Förbundschefen får i 
uppdrag att föreslå Gunther att komma den 12 maj istället. 
 
- Ordföranden Agneta Malmsten, Försäkringskassan och vice ordföranden Boel 

Holgersson (C), Ale Kommun avtackas för sitt fina arbete i Samordningsförbundet det 
gångna året.  

- Styrelsen tackar förbundschef Per Liljebäck för ett väl genomfört arbete det gångna 
året. 

 
§ 277 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 


