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Datum: Fredagen den 20 februari 2015 

Tid: Kl. 09.00 – 10.30 

Plats: Stora konferenslokalen Kållekärr Vårdcentral på Tjörn. 

Närv.  
ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun 

Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 

Lena Erlandsson, 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 Förhindrad att närvara 

 Fredrik Mattsson, tjänsteman, Försäkringskassan Förhindrad att närvara 

 Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen Förhindrad att närvara 

 

Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF       

Övriga: 

 

 

 

§ 358 Sammanträdet öppnas 

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

 

§ 359 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen, 

Fredrik Mattsson, tjänsteman, Försäkringskassan samt Benny Strandberg (KD), 

Västra Götalandsregionen förhindrade att närvara.  

 

§ 360 Fastställande av dagordning 

 

BESLUT 

 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 

- Förbundschef har inte fått svar från Samordningsförbundets 

ingående kommuner om hur den ekonomiska fördelningen ska se 

ut för perioden 2015-04-01 – 2019-03-31. Svar har ej heller 

inkommit på frågan om vilken gemensam revisor de ingående 

kommunerna i Samordningsförbundet har utsett för samma period. 

- Tjänsteman från Öckerö Kommun har diskuterat med 

Förbundschef om deras möjlighet att införlivas i 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.  

- TU – Ansökan Avstämningsmöte Närhälsan och 

Försäkringskassan. Bil. 9 
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§ 361 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) 

  

BESLUT 

 Antecknas till protokollet. 

 

§ 362 Ekonomisk Årsredovisning 2014, Förvaltningsberättelse 2014 samt 

tillhörande bilagor. Bil. 2,3 och 4 

Per Liljebäck redovisar Ekonomisk Årsredovisning 2014 och 

Förvaltningsberättelse 2014 med tillhörande bilagor för Samordningsförbundet 

Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 

 

BESLUT 

 att godkänna Ekonomisk Årsredovisning 2014 och Förvaltningsberättelse 

2014 med tillhörande bilagor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn 

 att den Ekonomiska Årsredovisningen 2014 och Förvaltningsberättelsen 

för 2014 skrivs under av ordföranden Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs 

Kommun, vice ordföranden Jan Sammels, Arbetsförmedlingen samt 

ledamöterna Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen och Lena 

Erlandsson, Försäkringskassan 

 paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

§ 363            TU – Kostnad för skrivartjänst ESF-projekt Inkluderande Rehabilitering. Bil. 5 

Per Liljebäck föredrar ärendet. För att hinna få ESF-ansökan klar till sista mars så 

behöver de sex förbundscheferna hjälp av en person som kan hjälpa till att skriva 

ihop ESF-ansökan. Beräknad kostnad, 2 mån X 60 tkr/6 förbund = 20 tkr/förbund 

 

BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn godkänner 

medfinansiering av kostnad för skrivartjänst av ESF-projekt Inkluderande 

rehabilitering med 20 tkr.  
  

§ 364          TU – Kostnad projektledare ESF-projekt Inkluderande Rehabilitering. Bil. 6 

Per Liljebäck föredrar ärendet. Med största sannolikhet så kommer ESF att 

godkänna vår gemensamma ESF-ansökan med fem andra Samordningsförbund då 

vi tidigare fått medel för att göra en förprojektering under 2014. Av erfarenhet av 

tidigare ESF-projekt så behöver vi då ha en projektledare på plats ganska snabbt för 

att få igång verksamheten. Eftersom det alltid är en viss fördröjning av utbetalda 

medel från ESF så är önskan från oss förbundschefer att vi finansierar denna tjänst 

initialt med gemenensamma medel. Beräknad kostnad, 6 mån X 60 tkr/6 förbund = 

60 tkr/förbund. 
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BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn 

godkänner medfinansiering av kostnad för projektledare för ESF-projekt 

Inkluderande rehabilitering under förutsättning att ESF godkänner 

ansökan. Kostnad 60 tkr. 

             

§ 365 TU – Kostnad projektledare mentorskap. Bil. 7 

 Per Liljebäck föredrar ärendet. I ESF-projekt Exsistre så hade vi ett transnationellt utbyte 

med Skive Kommune i Danmark i syfte att ta lärdom av erfarenheter om mentorskap på 

arbetsplatser för personer med specifika behov. Ambitionen var att utbytet ska leda till 

nya sätt att hjälpa kvinnor och män att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.  

Skive Kommune har kunskaper om och har utvecklat metoder för mentorskap på 

arbetsplatser. Det är en aktivitet som vi införlivade i projekt Exsistre. För att nu 

kunna fortsätta att arbete med mentorskap så är önskan att sex 

Samordningsförbund delar på kostnaden för en projektledare på 50 % av en heltid 

kostnad 30 tkr/mån X 12/6 förbund = 60 tkr/år. Kostnaden kan komma att 

reduceras då detta sätt att arbeta finns med i kommande ansökan Inkluderande 

rehabilitering och kommer då att eventuellt kunna finansieras med ESF-medel. 

 

 

BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn  

beviljar kostnad för projektledare mentorskap med 60 tkr/år. 

 

§ 366            TU – Personalkostnad för arbete med SOF:s hemsidor. Bil. 8 

  Per Liljebäck föredrar ärendet. Vårt Samordningsförbund har/är delaktiga i två 

olika hemsidor, en egen och en gemensam med de övriga Samordningsförbunden 

i länet. Tidigare har Västra Götalandsregionen administrerat vår gemensamma 

hemsida men vill nu att respektive Samordningsförbund sköter detta själva. 

Förbundschefens tid är oerhört begränsad och att lägga ytterligare en 

arbetsuppgift av administrativ karaktär på förbundschefen kan ifrågasättas. 

Förbundschefens förhoppning är att styrelsen tycker det är viktigare bedriva 

samverkansfrågor med våra olika aktörer än att sitta och administrera hemsidor? 

Förbundschefen har fått kontakt med en person som heter Emma Brinde och som 

arbetar på Ale Kommun och som skulle kunna åta sig detta uppdrag. Beräknad 

kostnad, max 4 tim/mån X 400 kr/tim X 11 mån = cirka 20 tkr/år. Det vi betalar 

till Västra Götalandsregionen idag för vår gemensamma hemsida är ca 7 000 kr. 

 

BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn beviljar 

personalkostnad kostnad för arbete med Samordningsförbundets hemsidor 

med 20 tkr/år. 
 
 
 



Ale Kommun                                                               Styrelseprotokoll 2015-02-20   Diarienr: 2015/004-001 
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 

4 

§ 367             Kommande styrelsemöte 24 mars     

 Per Liljebäck föredrar ärendet. Kommande styrelsemöte den 24 mars krockar för 

många i styrelsen med andra uppdrag så önskan är att detta styrelsemöte kan 

flyttas till annat datum. 

 

BESLUT 

 att flytta styrelsemötet till den 17 mars kl. 09.00 – 13.00, Hotell Fars Hatt 

i Kungälv. Förbundschef får i uppdrag att meddela berörda om det nya 

datumet och tid. 

 

§ 368             Nuläge Samverkansteamet                  
Per Liljebäck informerar om nuläget.  All personal är nu på plats och arbetet med 

rundgångsärenden har startat.  

 

  Antecknas till protokollet. 

 

§ 369             ESF-ansökan Inkluderande rehabilitering  
Per Liljebäck informerar. ESF-ansökan ska vara klar och inlämnad till ESF senast 

30 mars. Även om förbundscheferna har fått en skrivartjänst så kommer mycket 

tid under mars för förbundscheferna att ägnas åt ansökan. 

 

 Antecknas till protokollet. 

 

§ 370 Övriga frågor 

 Förbundschef har inte fått svar från Samordningsförbundets ingående 

kommuner om hur den ekonomiska fördelningen ska se ut för perioden 

2015-04-01 – 2019-03-31. Svar har ej heller inkommit på vilken 

gemensam revisor de ingående kommunerna i Samordningsförbundet har 

utsett för samma period. 

- Kommunernas utsedda representanter i styrelsen får i uppdrag att 

ta frågorna med till respektive kommunalråd och återkomma till 

förbundschefen med svar. 

 Tjänsteman från Öckerö Kommun har diskuterat med Förbundschef om 

deras möjlighet att införlivas i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn. Information. 

- Förbundschef har varit på Öckerö och träffat Fusun Uzuner, 

Öckerö Kommun, som är ansvarig tjänsteperson för att få 

kommunen att införlivas i antingen Samordningsförbundet 

Hisingen Delta eller vårt Samordningsförbund vid årsskiftet 

2015/16. Förbundschef uppmanade Uzuner att kommunen snarast 

tar beslut om vilket Samordningsförbund de önskar införlivas till. 

Det är en lång process av olika beslut som ska tas hos 

medlemmarna i Samordningsförbunden samt andra instanser om 

det ska hinnas med till årsskiftet 2015/16.  
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 TU – Ansökan Avstämningsmöte Närhälsan och Försäkringskassan. Bil. 9 

Per Liljebäck föredrar ärendet. Detta ärende togs upp vid vårt förra 

styrelsemöte den 25 november 2014. Vid det mötet beslutade styrelsen 

följande: 

 

”att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn inte 

beviljar sökta medel för projekt Avstämningsmöten med 180 000 kr. 

Efter att styrelsen diskuterat framkommer tveksamheter om hur man 

ska hantera ansökan utifrån de krav och regler Västra 

Götalandsregionen tagit fram för vårdval rehabilitering så därför 

återremitteras ärendet med uppdrag att belysa huruvida detta redan är 

ett ansvar att utföra inom befintlig verksamhet, för beslut vid nästa 

styrelsemöte den 20 februari.” 

 

Styrelsen diskuterar åter ansökan. 

 

BESLUT 

 att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn avslår 

ansökan projekt Avstämningsmöten - Försäkringskassan och Närhälsan 

Rehabiliteringsmottagningar Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 

Motivet är att för vårdval rehabilitering finns ett ersättningssystem beslutat av 

regionfullmäktige i Västra Götaland. Eventuella ändringar måste hanteras 

internt inom regionen. Samordningsförbundet anser inte att ersättningar enbart 

kan ges till en vårdgivare inom förbundets område. Konkurrensneutralitet 

måste upprätthållas.  
 

§ 371 Sammanträdet avslutas 

 Ordföranden Gun-Marie Daun tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet 

avslutat.  

  

        Ordförande:________________________________________ 

                  Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun 

 

 

Justerande:__________________________________________ 

                  Jan Sammels, vice ordförande, Arbetsförmedlingen         

 

 

Sekreterare:__________________________________________ 

               Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 

 

 


