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Datum:  Måndagen den 12 maj 
Tid: Kl. 14.30 – 16.00.  
Plats:  Marstrands Havshotell.  
 
Närv.  
ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun 

Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan  
Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen  

  
Ersättare: Boel Holgersson (C), Ale Kommun  
 Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun 

Inga Olsson (C), Tjörns Kommun 
 Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 

Fredrik Mattsson, tjänsteman, Försäkringskassan (meddelat förhinder) 
 Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen (meddelat förhinder) 
 
Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 
Övriga:          
 
 
§ 278 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. 
 
§ 279 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Fredrik Mattsson, Försäkringskassan samt Benny 
Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen förhindrade att närvara. 

 
§ 280 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 

 
§ 281 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 
 

BESLUT 
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 282 Reflektioner från dagens konferens om jämställdhet 

 Ett ständigt aktuellt ämne som för första gången tagits upp till diskussion i vårt 
Samordningsförbund. Kan vara bra att gå igenom vår könsfördelade statistik och 
se om något sticker ut som är värt att analysera vidare. Förbundschef får i 
uppdrag att bilda en mindre arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan. 
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Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun saknade det vanliga upplägget där 
vi har grupparbeten tillsammans med chefer och medarbetare kring mer 
vardagsnära frågor som rör förbundet.  

.  
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 283           Ska vi ha en uppföljning i ämnet senare i höst eller början av 2015? 
 

BESLUT 
 att en uppföljningsdag ska genomföras i ämnet förslagsvis den 17 

oktober. 
 att en handlingsplan ska tas fram den dagen. 

 
§ 284             Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool Stenungsund (Bil. 2) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool 

Stenungsund. 
 
BESLUT 

 att godkänna redovisad Avtal/Uppdragsbeskrivning Föreningspool 
Stenungsund 

 
§ 285 TU – Gemensam målgrupp för mobila teamet (Bil. 3) 
  Per Liljebäck redovisar innehållet i tjänsteutlåtandet 

I beslutad VP med budget för 2014 och 2015 står bl. a ” Önskemål om 
vilken/vilka målgrupp/er som teamet i huvudsak ska arbeta med ska de 
olika Lokala ledningsgrupperna föreslå för att därefter ska styrelsen 
besluta i frågan.” 

 
Under våren har denna fråga processats i de olika Lokala Ledningsgrupperna och 
den målgrupp man vill prioritera först är ”rundgångsärenden”. Andra målgrupper 
som diskuterats är ”nollklassade med försörjningsstöd” och ”ungdomar som ingen 
myndighet känner till och som försdörjs av sina föräldrar/annan”. 

 
Utöver den målgrupp som ska prioriteras för varje team så ska även de lokala 
behoven beaktas. 

 
BESLUT 

 att som ett gemensamt uppdrag för alla team så ska målgruppen 
”rundgångsärenden” prioriteras. Hur många ärenden som ska hanteras i 
varje team får de Lokala Ledningsgrupperna i uppdrag att bestämma. 
Utöver det gemensamma uppdraget för alla team så ska även i 
fortsättningen de lokala behoven beaktas.  
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§ 286            TU - Rekrytering av personal till mobila teamet (Bil. 4)   
Vid styrelsemötet den 21 mars 2014 så beslutade styrelsen att säga upp avtalen med 
de tre personer som just nu är inlånade till Samordningsförbundet. Avtalen upphör att 
gälla 1 november 2014.  

 
Den samordnare som ska vara ansvarig för alla kommunvisa team samt det 
operativa teamet som kommer att arbeta i alla kommuner är nu utsedd.  
Eftersom den samordnare som är utsedd redan idag är inlånad till 
Samordningsförbundet så innebär det att två personer i så fall skulle sägas upp.  

 
Samordnaren i projekt Utgångspunkten gick i pension betydligt tidigare än 
beräknat vilket medför ett ekonomiskt överskott som inte har funnit med i 
beräkningarna. Tidigare har det varit tänkt att tre personer utöver samordnaren 
skulle kunna ingå i det mobila teamet men med det överskott som 
Samordningsförbundet nu har så skulle det under ett år kunna vara möjligt att fyra 
personer utöver samordnaren skulle kunna arbeta i det mobila teamet. De två 
personer som nu är inlånade har under flera år byggt upp väl fungerande nätverk 
som kan ta tid att bygga upp igen om all personal är ny. Så därför vore det av 
värde att under ett år ha en överlappning och mix av ”gammal” och ”ny” 
personal.  

 
 BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn erbjuder de 
två personer som nu är inlånade till Samordningsförbundet att arbeta kvar till 
den 31 december 2015. Därefter upphör inlåningen.  

 att utöver dessa två personer så anställs två nya personer fr. o m 1 november 
som ska ingå i det mobila teamet. En av dessa föreslås vara arbetsterapeut. 
 

§ 287             TU – Interaktiv hemsida FaR och FYSS (Bil. 5). 
Under hösten 2013 och våren 2014 har förbundschef diskuterat med FaR-
nätverket och kommunernas hälsoutvecklare/motsvarande att ta fram en 
interaktiv hemsida för FaR och FYSS. I dag finns en aktivitetskatalog 
framtagen för varje kommun men den skulle kunna utvecklas så att de 
uppgifter som finns där blir mer tillgänglig för utfärdare av fysisk aktivitet 
på recept, för de individer som får receptet sam de aktörer som kan 
tillhandahålla aktiviteten. En förstudie har också gjorts. Följande punkter 
har diskuterats/ 

 Insatsen samfinansieras av Samordningsförbundet, folkhälsorådet, 
respektive folkhälsoråd och eventuellt Folkhälsokommittén 

 Rambudget på 200 000 kr (160 000 för projektledare, ca 20 000 kr för 
konstruktion hemsidan samt 20 000 kr spridning och marknadsföring) 

 Samordningsförbundet finansiera konstruktion hemsidan ca 20 000 kr samt 
40 000 kr. Totalt bidrar Samordningsförbundet med 60 000 kr. 
Folkhälsoråden finansierar tillsammans 140 000 kr. Förslagsvis delas 
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dessa 140 000 kr utifrån en fördelningsmodell utifrån befolkningsmängd 
(Kungälv 38 %, Ale 25 %, Stenungssund 23 % och Tjörn 14 %)  

 En skrivelse går ut från Samordningsförbundet till respektive folkhälsoråd i 
Samordningsförbundets geografiska område om förslag till delfinansiering  

 Internannons för inlåning av projektledare går ut nu i maj för att kunna 
vara på plats den 1 september under förutsättning att 
Samordningsförbundets styrelse och folkhälsoråd beslutar om att insatsen 
ska samfinansieras enligt tidigare beskrivning. 

 Förbundschef ska stämma av med chefen Folkhälsokommittén om även de kan 
vara med och samfinansiera aktiviteten.  

BESLUT 
 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn ställer sig 

bakom förslag till samfinansiering för framtagande av Interaktiv hemsida 
FaR och FYSS. 

 Att direkt avsätta ca 20 tkr för att påbörja arbete med att tillverka 
webbplats/hemsida 

 Sammanställa en skrivelse till folkhälsoråden om möjlighet till 
samfinansiering av framtagande av Interaktiv hemsida FaR och FYSS 

 
§ 288            TU – Hur arbetar vi vidare med våra intentioner som vi skrev i  
 Verksamhetsplan med budget för 2014 och 2015? (Bil. 6) 

I Verksamhetsplan (VP) med budget för 2014 och 2015 ville styrelsen att vi skulle 
arbeta vidare med nedanstående punkter 

 Samordningsförbundet ska aktivt arbeta för att stötta sociala företag. 
 SOLTAK kan under 2014 vara en tänkbar samverkansaktör för vårt 

förbund och vi bör ha fortsatt nära kontakt med dem. 
 

Efter diskussion tar styrelsen följande beslut. 
 

BESLUT 
 Att till nästa styrelsemöte den 12 juni bjuda in företrädare från 

Coompanion som arbetar med socialt företagande. 
 
§ 289 TU – Riktlinjer – ansökningsförfarande projekt/insatser. (Bil. 7) 

Syftet med dessa riktlinjer är att vara ett stöd vid utveckling och förarbete av 
 idéer kring innovativa samverkansinsatser som kan bli aktuella för finansiering  
från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.  

En broschyr har också tagit fram 
 

BESLUT 
 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn 

godkänner bilagda riktlinjer för ansökningsförfarande av innovativa 
samverkansinsatser och/eller kompetensutveckling. 
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 att efter taget beslut gå ut till Samordningsförbundets medlemmar och 
informera om möjligheten att söka medel från förbundet. 

 
§ 290 TU - Förbättringsområden kommunikation/information. (Bil. 8) 

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.  
 
Antecknas till protokollet. 
  

§ 291 TU – Uppföljning budget per sista april (Bil. 9) 
 Per Liljebäck redovisar uppföljning budget per den sista april 2014. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 292 Flytta styrelsemötet den 25 november? 
 Styrelsemötet flyttas inte. 
 
 Antecknas till protokollet. 

 
§ 293 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Gun-Marie Daun tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet 

avslutat.  
  

        Ordförande:________________________________________ 
                  Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 

 
 

Justerande:__________________________________________ 
                  Jan Sammels, Arbetsförmedlingen         
 
 
Sekreterare:__________________________________________ 
               Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 
 


