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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2015 
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, 
STENUNGSUND OCH TJÖRN 
 

1. Bakgrund 

Från och med den 1 april 2008 omfattar Samordningsförbundet (SOF) geografiskt fyra 

kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun.  

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Ale Kommun, 

Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun och Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbunden arbetar utifrån lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn (org.nr 222000-1941). 

Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering 

och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och 

sjukvård och Kommuner. 

2. Organisation 

Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). 

Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre 

ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot.  

Kungälvs Kommun har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2015-03-31 och 

Arbetsförmedlingen har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande 

och vice ordförande. Från och med 2015-04-01 innehar Arbetsförmedlingen ordförandeskapet 

och Västra Götalandsregionen vice ordförandeskapet. 

Förbundschefen leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som 

Samordningsförbundets styrelse har fastställt. Förbundschefen tar fram underlag till styrelsen 

inför beslut och är länken mellan Samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala 

ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer. 

2.1 Samarbetspartners 

I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av 

chefspersoner/motsvarande från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.  

Det är chefer/motsvarande som möts på en arena för att gemensamt samverka kring olika 

målgrupper vilket gör detta till en unik samverkansform. 

 

Ledningsgrupperna har sedan några år sedan fått en utökad roll i Samordningsförbundets 

arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i 

kommunerna. I LLG diskuteras främst lokala strategiska samverkansfrågor. 

 

Samordningsförbundets Samverkansteam består idag av en samordnare, tre arbetsvägledare 

och en arbetsterapeut. Dessa är inlånade på heltid till Samordningsförbundet. De arbetar med 

uppdrag som styrelsen beslutar om. Till sin hjälp har Samverkansteamet kommunvisa 

handläggarteam som man arbetar tillsammans med.  
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Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Det finns f.n. ett 

handläggarteam i varje kommun (Stenungsund och Tjörn har ett gemensamt team).Liknande 

myndighetsgemensamma team finns inte organiserade i någon kommun utan det gör att även 

denna samverkansform är unik. 

Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som 

på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser.  

3. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015  

Samordningsförbundets styrelse har under 2015 haft sju sammanträden.  

Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2015-03-31 

och Jan Sammels, Arbetsförmedlingen har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte 

av ordförande och vice ordförande. Från och med 2015-04-01 är Jan Sammels, 

Arbetsförmedlingen, ordförande och Sofie Bichler (M), Västra Götalandsregionen, är vice 

ordförande. 

Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, och Jan Sammels, Arbetsförmedlingen har 

utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2015. Från 1 april 2015 utgörs 

presidiet av och Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Sofie Bichler (M), Västra 

Götalandsregionen. Presidiet har under år 2015 hållit sex protokollförda sammanträden varav 

två varit telefonmöten. 

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Lena Erlandsson, Försäkringskassan t.o.m. 2015-08-

31, Sara Eriksson, Försäkringskassan fr. o. m 2015-09-01 och Lena Hedlund (C), 

Stenungsunds Kommun. Försäkringskassan beslutade 2015-09-01 att utse Sara Eriksson som 

ordinarie ledamot och Lena Erlandsson som ersättare. 

Följande personer är ersättare; Samir Rajic, Arbetsförmedlingen, Lena Erlandsson, 

Försäkringskassan, fr. o m 2015-09-01, Monica Samuelsson (S), Ale Kommun,, Inga Olsson 

(C), Tjörns Kommun, och Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen. 

 

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.  

Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra 

Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. 

 

Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 411 tkr. 

Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2014/2015 var + 757 tkr. Verksamhetsårets 

resultat är - 71 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2015 är därmed + 686 tkr.  

Se vidare under rubriken ”4. Ekonomisk berättelse för 2015 ”. 

 

Sedan 1 januari 2010 har Samordningsförbundet arbetat med 883 individer varav 110 stycken varit 

anonyma (dessa har inte velat att vi ska lägga in deras personuppgifter i uppföljningssystemet 

SUS). Mer att läsa om SUS står under rubriken ”5. Uppföljning av mål”. Av dessa 883 stycken 

individer som vi kunnat följa i SUS så har 401 personer fått egen försörjning efter avslutad insats 

(45 %). Av dessa har 331 personer börjat förvärvsarbete och 70 personer påbörjat studier. Cirka 

192 personer (22 %) har ställts sig till arbetsmarknadens förfogande. Cirka 170 individer (19 %) 

har vid avslutad insats fortsatt någon form av ytterligare rehabiliteringsinsatser hos någon av 

myndigheterna.  

Cirka 80 personer (9 %) avslutades för att de var för sjuka för fortsatt insats. Därtill hade ca 42 

personer (5 %) avslutats som ”Övrigt” vilket är personer som avslutat aktivitet utan att höra av sig, 

avlidit eller sitter i fängelse. 
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Därtill har 2 787 individer varit föremål för insatser där vi använt oss av ”pinnstatistik”. 

Pinnstatistiken har använts för bl. a insatserna genomlysning av ärenden, konsultation, tidig 

samordnad rehabilitering Försäkringskassa och vård samt olika insatser av fysisk aktivitet. 

Anledningen till att statistiken redovisas från 2010 är att då kom det ”nya” SUS igång. 

 

Under 2015 har Samordningsförbundet arbetat med 138 personer, som är inlagda i SUS med 

personuppgifter, 64 ärenden är avslutade och 74 är pågående. Av dessa 64 ärenden har 40 ärenden 

avslutats vid insats av Samverkansteamet och 22 ärenden Utgångspunkten. De övriga ärenden är 

personer som varit i insats vid ex. Jordhammars Växtkraft och är inne i en rehabiliteringsprocess. 

Av de 40 personer som avslutats via insats av Samverkansteamet har nio personer fått egen 

försörjning varav fyra personer har fått arbete utan subventioner, tre personer med subventioner 

och två personer har studiemedel. Av de 22 personer som avslutats av Utgångspunkten så har sex 

personer fått egen försörjning, två utan subventioner, tre med subventioner och en med 

studiemedel. 

Sedan Samordningsförbundet fick uppdraget att arbeta med personer som långvarigt vandrar runt i 

de olika bidragssystemen så kan man klart se att rehabiliteringsprocesserna tar lång tid för de 

personer som eventuellt bedöms ha någon form av arbetsförmåga trots det så lyckas 

Samverkansteamet att nästan få tillbaka var fjärde avslutat ärende i någon form av egen 

försörjning. 

Utgångspunktens målgrupp har ändrat sig under de senaste åren till att vara ungdomar som har en 

allt mer komplex livssituation vilket innebär längre rehab processer för att komma närmare 

arbetsmarknaden eller egen försörjning. Man har arbetat med totalt 47 personer och avslutat 22 

stycken varav sex har fått egen försörjning. Det är ett mycket bra resultat men man bör ta en 

diskussion om anledningen till att så få ändå avslutas.  

Mer om resultaten finns i särskild bilaga. 

Därtill har ca 1000 individer varit föremål för insatser där vi använt oss av ”pinnstatistik”. 

Pinnstatistiken har använts för bl. a insatserna genomlysning av ärenden, konsultation, tidig 

samordnad rehabilitering Försäkringskassa och vård samt olika insatser av fysisk aktivitet. 

 

Den målgrupp som Samverkansteamet arbetar med är som tidigare beskrivets personer med 

långvarig offentlig försörjning och med komplexa diagnoser och ofta en komplex livssituation. Vi 

ser att Samordningsförbundets verktyg och insatser inte alltid är tillräckliga utan många i denna 

målgrupp skulle behöva någon form av plats där man har ”för-för – rehabilitering” för dessa. Det 

är viktigt att denna målgrupp kan befinna sig i någon form av socialt sammanhang med 

meningsfulla aktiviteter även om de i dagsläget inte är arbetsföra. Denna fråga torde vara en viktig 

strategisk diskussionspunkt för Samordningsförbundets medlemmar för att mer inkludera denna 

målgrupp i samhället.  

 

Under året har Samordningsförbundet haft en stabil personalsituation fram till slutet av året då tre 

inlånade medarbetare valde att påbörja på andra arbeten. Det innebär att vi fått in ny ytterst 

kompetent personal men som det naturligtvis tar en tid att sätta in i det nya arbetet. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gjort en del omorganisationer under året vilket 

direkt märks på samverkansarbetet men trots det så finns ett stort engagemang från dessa 

myndigheter inom vårt geografiska område. Det har också varit en del byten av personal i de 

kommunvisa teamen vilket gör att man tappar lite fart. Detta är ett tillstånd vi får acceptera då 

personal är mer rörlig idag än tidigare men det påverkar samverkansarbetet negativt. Kontinuitet är 

något eftersträvansvärt. Vi kan även se att en del av de handläggare som är med i de kommunvisa 

teamen inte alltid har mandat att ta beslut i olika frågor vid sittande bord vilket förlänger rehab 
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processerna i onödan. Det kommer de Lokala Ledningsgrupperna att diskutera under 2016.  

Kommunerna deltar på ett bra sätt i samverkansarbetet och är i många fall pådrivande och detta 

beror bl. a på att Samordningsförbundet under året har utvecklat ett utökat samarbete med 

kommunernas utvecklingsledare folkhälsa i kommunerna Ale, Kungälv och Tjörn. 

 

De av vården utsedda i upprättade närområdesplaner att delta i Lokala Ledningsgrupper och i de 

kommunvisa teamen fungerar på ett acceptabelt sätt men det är väldigt svårt att dessa utvalda når 

in i andra vårdcentraler än sin egen och det här är ett stort problem. Samordningsförbundet har 

försökt bilda ett nätverk av de rehab koordinatorer, som finns på varje vårdcentral, för att på det 

sättet nå ut till alla berörda. Vi kommer att kontinuerligt ha träffar med denna profession så får vi 

se vad resultatet blir bättre än för 2015. Här finns dock förbättringsområden vilket Västra 

Götalandsregionens beställarorganisation torde diskutera med oss i Samordningsförbunden men 

även med utförarna hur man bättre säkerställer samverkansarbetet. Vi samverkar ju av en 

anledning när det finns behov och då är det viktigt att de som äger Samordningsförbundet deltar i 

samverkansarbetet och inte ser det som en extra börda. 

3.1 Insatser 2015 

              Arbetslivsinriktade 

 ”Verksamhet Samordningsförbundets Samverkansteam” riktar sig till personer i 

åldern 18-64 år som är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli 

arbetsföra/annat avslut. Målgruppen är så kallade ”rundgångsärenden”.  

Individerna kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. 

Företrädesvis ska yngre personer prioriteras först. 

Projektägare: Försäkringskassan.  
Styrelsen beviljade 3 169 tkr på årsbasis för projektet 

 ”Verksamhet Utgångspunkten” som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in 

relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år (andra målgrupper kan 

också förekomma), så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda 

sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Projektägare: 

Kungälvs Kommun.  

Styrelsen beviljade 600 tkr för att driva Utgångspunkten. 

 ”Verksamhet Ale Teamet” riktar sig till personer i åldern 18-64 år som bedöms ha 

arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 

försörjning. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.  

Styrelsen beviljade 60 tkr på årsbasis för projektet. Denna verksamhet kommer att 

införlivas med ”Verksamhet Samordningsförbundet Samverkansteam” 1 januari 

2016. 

 ”Verksamhet Stenungsund Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som 

bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli 

klara sin egen försörjning. Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

Styrelsen beviljade 60 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Tjörn Teamet. 

Denna verksamhet kommer att införlivas med ”Verksamhet Samordningsförbundet 

Samverkansteam” 1 januari 2016. 

 ”Verksamhet Tjörn Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som 

bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli 

klara sin egen försörjning. Projektägare: Tjörns Kommun. 
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Styrelsen beviljade 60 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Stenungsunds 

Teamet. Denna verksamhet kommer att införlivas med ”Verksamhet 

Samordningsförbundet Samverkansteam” 1 januari 2016. 

Stöd och bedömningsinsatser 

 Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund 
Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. 

En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i 

projektet. Har tidigare varit ett ESF-projekt. Projektägare: Stenungsunds 

Kommun. 

Styrelsen beviljade 200 tkr på årsbasis för projektet. Avtalet upphör 31 december 

2015. Avtal kommer att upprättas där Samordningsförbundet kan köpa platser vid 

behov. 

 Projekt föreningspool Ale 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 

vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 

Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga 

så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Projektägare: Ale Kommun. 

Styrelsen beviljade 125 tkr på årsbasis för projektet. Avtalet upphör 31 december 

2015. Avtal kommer att upprättas där Samordningsförbundet kan köpa platser vid 

behov. 

 Projekt föreningspool Tjörn 

Se ”Projekt föreningspool Ale” 

Projektägare: Tjörns Kommun. 

Styrelsen beviljade 125 tkr på årsbasis för projektet. Avtalet upphör 30 november 

2015. Avtal kommer att upprättas där Samordningsförbundet kan köpa platser vid 

behov. 

 Projekt föreningspool Stenungsund 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 

vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 

Avtalet upphörde 31 maj 2015 då Stenungsunds Kommun hade problem att hitta 

relevanta arbetsuppgifter för Samordningsförbundets målgrupper så vi kom 

överens om att i nuläget inte förlänga avtalet. 

Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

Styrelsen beviljade 125 tkr på årsbasis för projektet men då att projektet inte 

förlängdes så kommer endast 52 tkr att betalas ut för perioden 1 januari 2015 – 31 

maj 2015. 

 Projekt Träningsaktivitet psykiatri Ale 

Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning. Gruppen består av 

patienter med varierande funktionsnivå, och man försöker att kombinera ett 

bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk träning som är anpassad för 

personer med mycket låg kondition, ofta övervikt, svaga muskler med mera. 

                  Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 

                   Styrelsen beviljade 25 tkr på årsbasis för projektet. 
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 Projekt Tidig samordnad rehabilitering på VåC 

Målgruppen är personer i åldern 16 - 64 år som söker vård på vårdcentral och som 

behöver samordnad rehabilitering. Individerna kan både ha fysiska, psykiska, 

sociala och arbetsmässiga behov. 

Kompetens från Försäkringskassan tillförs samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn för att snabbare fånga upp ärenden där samordnad 

rehabilitering behövs.  

                   Projektägare: Försäkringskassan 

 Styrelsen beviljade 250 tkr på årsbasis för projektet. 

 Grön rehabilitering Växthuset Kungälv 

Samordningsförbundet har ett avtal med Kungälvs Kommun om att de 

tillhandahåller två (2) träningsplatser/praktikplatser på Kommunens Växthus. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder. Avtalet upphör 31 december 2015. Avtal 

kommer att upprättas där Samordningsförbundet kan köpa platser vid behov. 

Styrelsen beviljade 100 tkr på årsbasis för platserna. 

 Övriga träningsplatser/praktikplatser 

Samordningsförbundet har avtal med ca femton privata företag som tar emot 

personer som behöver träning/praktik. För dessa platser betalar 

Samordningsförbundet mellan 1000 kr – 2000 kr per månad och plats. Styrelsen 

beviljade 150 tkr på årsbasis. 

3.2 Övriga insatser 

 Samverkanscentrum Stenungsund och Tjörn (tidigare Hälsans Hus) 

Kommunerna Stenungsund och Tjörn samt Arbetsförmedlingen sökte under hösten 

2014 medel för en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett 

utvecklingsprojekt där målgruppen är individer som är på väg ur eller tidigare 

funnits i sjukförsäkringen och rundgångsärende personer med psykisk ohälsa. som 

nu behöver stöd från Arbetsförmedlingen eller övriga samverkansparter för att ha 

förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete. De vill med förstudien orientera 

sig på genomförda och implementerade projekt runt om i Sverige där 

samlokalisering av olika professioner har lett till ett mer samlat grepp samt 

effektivare användning av respektive samverkansparters resurser.  

Styrelsen beviljade 250 tkr för genomförande av förstudie under 2015. 

 Livsstilsgrupp Kungälv  

Närhälsan Kungälv och Kungälvs kommun sökte under hösten 2014 medel för att 

arbeta med kvinnor med invandrarbakgrund som hamnat i ett utanförskap.  

Med dessa medel så vill man med livsstilsgrupperna försöka nå dessa kvinnor så 

att de minskar sin psykisk, fysiska ohälsa och tar ett större ansvar över sina egna 

liv  

Att satsa på målgruppen innebär stora vinster för såväl individen som för 

samhället. För individen innebär ofta en försämrad livsstil ett stort lidande med 

ökad sjuklighet. Individens familj belastas med risk för ett negativt socialt arv och 

för samhället innebär ohälsan ökade kostnader för sjukvård och socialtjänst. 

Styrelsen beviljade 238 tkr för att genomföra insatsen. 

 Mentorskap  

Förbundet driver, tillsammans med fem andra samordningsförbund i Göteborg och 

kranskommunerna, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till 

att stärka arbetsgivares förutsättningar att öppna upp sina arbetsplatser för de 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet strävar efter att bredda 

arbetsmarknaden och främja mångfald samt hållbarhet. Förbunden erbjuder 
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utbildning och stöd till arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att 

personer kommer ut på arbetsplatserna. Kopplingen till Arbetsförmedlingen och 

kommunernas arbetsmarknadsenheter har under året stärkts genom dialog och 

riktade informationsdagar. Styrelsen beviljade 60 tkr för att samfinansiera 

projektledare mentorskap.  

 Utökat samarbete Arbetsförmedling och Ale Kommun  

Har inte genomförts under 2015. Kommer att genomföras första halvåret 2016.  

Styrelsen beviljade 30 tkr för aktiviteten. 

 Socialt företagande Billströmska Folkhögskolan (FHSK) 
Under våren 2015 har Förbundschef samt företrädare för Billströmska FHSK, Tjörns 

Kommun, Coompanion samt Västra Götalandsregionen träffats för att diskutera 

möjligheten att starta socialt företagande i anslutning till Billströmska FHSK lokaler. I 

Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2015 så pekar styrelsen ut socialt 

företagande som viktigt att stötta. En personell resurs har bekostats av 

Samordningsförbundet med 50 tkr för att skriva ihop alla våra idéer, metod, tidsplan på 

ett strukturerat och konkret sätt.  

Arbetet att starta socialt företagande har pågått under hösten 2015 och verksamheten 

ska starta 1 februari 2016.  

Samordningsförbundet ska medverka ekonomiskt under tre år och det sociala företaget 

beräknas sysselsätta cirka tio personer samt att annan kringverksamhet kommer att 

sysselsätta personer som behöver tränings-/praktikplatser. 

 Utveckla hemsida FaR (Fysisk aktivitet på recept) 
Processen kring FaR är en del av det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet 

som bedrivs både inom Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 

Tjörn (SOF), SIMBA (närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i 

mellersta Bohuslän och Ale mellan kommun och vård) samt folkhälsoråd i 

ovanstående kommuner.  

Vi har gemensamt anställt en processledare på 20 % av en heltid för att driva FaR-

arbetet och därigenom skapa en hållbar och gemensam stödfunktion för 

ovanstående organisationer/myndigheter till FaR-arbetet. Arbetet innebär bl. a att 

utveckla hemsida FaR samt att koppla arbetet till ett befolkningsinriktat 

hälsofrämjande arbete kring ökad fysisk aktivitet. Styrelsen har avsatt 100 tkr på 

årsbasis för insatsen. 

 ESF-projekt Inkluderande Rehabilitering 
Samordningsförbundet ingår i ett ESF-projekt – Inkluderande Rehabilitering, 

tillsammans med fem andra Samordningsförbund från Göteborgsområdet. 

Projektet startade 1 oktober 2015 med planerings- och analysfas innan själva 

projektet startar den 1 januari 2016. För att klara av initiala kostnader för 

projektledare, administration m.m. beviljade styrelsen 80 tkr på årsbasis. 

 Utveckling/information   
Samordningsförbunden har haft problem att göra sig kända trots olika 

informationsinsatser gentemot politiker, tjänstemän och allmänhet.  

Styrelsen har därför beslutat att ta in journalistkompetens vid behov för att 

skriva om våra insatser, projekt och synliggöra styrelsens arbete samt de Lokala 

Ledningsgruppernas arbete. Detta skulle sedan kunna skickas till lokaltidningar 

men även vara med i kvartalsblad som skickas ut till våra medlemmar.  

Styrelsen beviljade 40 tkr på årsbasis för aktiviteten. 

Andra aktiviteter är på gång men det beskrivs i Verksamhetsplan för 2014 
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 Jämställdhetsintegrering   
Samordningsförbundet har under 2015 påbörjat ett jämställdhetsarbete främst i de 

kommunvisa handläggarteamen. Arbetet kommer att fortsätta även i 

Samordningsförbundets styrelse och i de Lokala Ledningsgrupperna under 

kommande år. Strategisk jämställdhetsarbetet ska fortgå, införlivas och vara en 

naturlig del i Samordningsförbundets arbete och synsätt.   

Det innebär att styrelse, ledningsgrupp, chefer och alla medarbetare vid planering, 

beslut, genomförande och uppföljning tar in dessa perspektiv i det ordinarie 

arbetet. 

 

Förbundschef har huvudansvaret för att jämställdhetsintegreringen fortsätter att 

arbetas med i styrelse, Lokala ledningsgrupper och de olika teamen. Styrelsen 

kommer att avsätta vissa medel för att få in spetskompetens som mer handfast kan 

arbeta med jämställdhetsarbetet. Beslut tas under 2016. 

3.3 Resultat Samordningsförbundets Samverkansteam 

Resultaten redovisas totalt för samtliga kommuner men finns i bilaga uppdelat per kommun. 

Under perioden har man arbetat med 83 personer. Av dessa är 40 st. avslutade. En har fått 

arbete, en är arbetssökande, en har fått sjukpenning/rehabiliteringspenning, en utskriven pga. 

sjukdom, en avslutad pga. flyttning, två utskriven för fortsatt rehabilitering och en har fått 

aktivitetsstöd. Något mål är inte satt för denna insats. Anledningen är att när vi skrev 

Avtal/Uppdragsbeskrivning så var det svårt att kunna veta hur arbetet med denna ytterst 

komplexa målgrupp skulle te sig. Efter att nu arbetat drygt ett år med målgruppen så vet vi 

mer. Nu är det dags att sätta relevanta mål i det nya Avtal/Uppdragsbeskrivning som tas fram 

under år 2016. Frågan ska diskuteras i de olika LLG.  

 

Teamet har haft totalt 50 stycken konsultationer under perioden samt 42 

genomlysningar. Genomlysning är en mer omfattande dragning av ett ärende. 

Uppdelat per kommun  Konsultation  Genomlysning 

Ale   16 st  9 st 

Kungälv   18 st  16 st 

Stenungsund   9 st  9 st 

Tjörn   7 st  8 st 

Projektägare: Försäkringskassan. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga uppdelat per kommun. 

3.4 Resultat Utgångspunkten  

Under perioden har 47 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under 2014 var 63 personer 

aktuella. Under perioden har man avslutat 22 ärenden. Av dessa har sex personer efter avslutad 

insats egen försörjning ca 27 %..Av dessa har fem stycken börjat förvärvsarbeta och en person 

påbörjat studier., År 2014 var siffran 61 %. Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter 

avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes inte under perioden.  

Det är en drastisk minskning av måluppfyllelsen men målgruppen som numera kommer till 

Utgångspunkten har mycket komplexa problem och är därmed långt ifrån arbetsmarknaden samt 

att rehab processen naturligtvis tar längre tid. Anledningen till förändrad målgrupp beror på att 

Kungälvs Kommun har ett bättre uppföljningssystem för de ungdomar som hoppar av 

gymnasieskolan samt att Arbetsförmedling snabbare hjälper de ungdomar som skriver in sig som 

arbetssökande. Dessa ungdomar kom tidigare till Utgångspunkten och hade inte så komplexa 
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problem som de som kommer nu. Målet för Utgångspunkten behöver därför diskuteras i Lokala 

Ledningsgruppen Kungälv. 

Projektägare: Kungälvs Kommun. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga  

3.5 Resultat Ale Teamet, Kungälvs Teamet, Stenungsunds Teamet och Tjörns 
Teamet 

Dessa resultat redovisas numera under Samordningsförbundets Samverkansteam – se 3.3. 

 

3.6 Resultat Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 

Försäkringskassans handläggare upplever att samarbetet leder till enklare och snabbare 

kontaktvägar till läkare och annan vårdpersonal, vilket är gynnsamt för kunder/patienter 

Enligt processledarna som jobbar för regionen och har nära kontakter med vårdcentraler i vårt 

upptagningsområde, får de liknande signaler från läkare och övrig vårdpersonal.  

Redovisning av antal möten under 2015 har varit bristfällig på grund av omorganisation inom 

Försäkringskassan men Förbundschef har fått en bedömning från berörda på Försäkrings-

kassan att man haft ungefär lika möten som 2014 ca 900 ärenden varav kvinnor 70 %         

och 30 % män. Samordningsförbundet gör en utvärdering av insatsen under våren 2016. 

Projektägare: Försäkringskassan 

3.7 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund  
Fyra personer har varit aktuella för insatser under perioden varav två avslutats. Under 

2014 var fem personer aktuella för insats på Jordhammars Växtkraft. Två personer 

var inskrivna vid årsskiftet. 

Projektägare: Stenungsunds Kommun 

3.8 Resultat Föreningspool Ale 

En person har inremitterats från Samordningsförbundet. 

Projektägare: Ale Kommun 

3.9 Resultat Föreningspool Stenungsund 
Ingen person har varit aktuell för insats.  

Projektägare: Stenungsunds Kommun 

3.10 Resultat Föreningspool Tjörn 

Projektägare: Tjörns Kommun 

Två personer har varit aktuella för insats. 

3.11 Resultat ”mjuka värden” 

Tidigare år har Teamen försökt att värdera upplevd livssituation m.m. för en del av våra 

deltagare före insats och efter insats. Beräkning har gjorts av ett medelvärde på en 10-gradig 

skala. Detta har inte fungerat på ett tillfredställande sätt under 2015 så några resultat är inte 

aktuella att redovisa i årsredovisningen. Förbundschef ska ta upp det med de olika teamen så 

att denna utvärdering görs enligt det beslut som styrelsen tagit. 
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3.12 Resultat Träningsaktivitet psykiatri Ale 
Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning. Träningen leds av en 

sjukgymnast och en arbetsterapeut från öppenpsykiatrin. Arbetsterapeut kommer sedan ett år 

tillbaka från SOF Ale/Kungälv/Stenungsund/Tjörn. Gruppen består av patienter med 

varierande funktionsnivå och man försöker att kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk 

kunskap med fysisk träning som är anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta 

övervikt, svaga muskler med mera. Detta har inte att göra med ålder utan är knutet till att 

väldigt många av våra patienter under lång tid levt ett alldeles för stillasittande liv och 

fungerar mycket dåligt kroppsligt.  

Under perioden har det genomförts drygt ett 20-tal träningstillfällen.  

Antalet deltagare har varierat mellan 5-10. Ca 80 % av deltagarna har varit kvinnor, åldern har 

varit spridd mellan 23-55 år.  

Förbättringsmöjligheter som vi ser är att antalet personer som kommer igång med aktiviteten 

kan öka. Det kräver i sin tur upprepad information, motivationsarbete och även praktisk hjälp 

från övrig personal på mottagningen. Vi kan också jobba på att mäta och utvärdera den 

positiva effekten som redan nu subjektivt kan bedömas.  

En annan reflektion är att det tar tid innan en förändring satt sig. En önskan är att få möjlighet 

att fortsätta under 2016 då erfarenheten varit mycket positiv både för deltagarna och ledarna, 

som kunnat tillgodogöra sig nya kunskaper om friskvårdens betydelse för återhämtning.  

Träningen genomförs i STC:s lokaler i Nol. 

Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 

 

3.13 Resultat Grön rehabilitering Växthuset Kungälv 

Fyra personer har varit aktuella för insats. 

3.14 Övriga träningsplatser/praktikplatser hos privata företag 

Cirka tjugo personer har varit på tränings-/praktikplatser i olika långa perioder. 

3.15 Livsstilsgrupp Kungälv 

Under våren 2015 har gruppen, som har bestått av tio kvinnor, haft tio träffar. Kvinnorna som 

har erbjudits livsstilsgruppen har plockats ut av Arbetsliv och Hälsa, Trygga ungdomsmiljöer. 

Samtliga kvinnor var arabisktalande och några hade även svenska som språk. Resultatet får 

ses som väldigt gott och uppskattat. Så som minskat blodsockervärde, minskad vikt och 

midjemått. Detta beror på ökad fysisk aktivitet, bättre kostvanor, mindre stress och förbättrad 

sömn. 

Gruppdeltagarna var nöjda med livsstilskursen. Av sju svarande svarade samtliga sju på 

frågan, har du haft nytta av kursen? Mycket eller jättemycket.  Och så fortsätter svarandet på 

deras upplevelse. Vad kvinnorna önskade sig mer av var kulturfrågor och kulturkrockar med 

bl.a. jämställdhet, män- kvinnor, familjeliv. 

 

Under hösten har man startat en livsstilsgrupp i samarbete med Arbetsliv och Hälsa, 

Försörjningsstöd. Denna grupp var svårare att få igång och senarelades med start i oktober. 

Sex tillfällen under hösten och nu fyra tillfällen under våren 2016.  De startade med sex 

kvinnor och tre olika språk. 
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3.16 Redovisning Samverkanscentrum Stenungsund och Tjörn  
(tidigare Hälsans Hus)  
Förstudien för Samverkanscentrum påbörjades under våren..  Efter en stor inventering av 

Sveriges genomförda och implementerade samverkansprojekt där samlokalisering av flera 

myndigheter har genomförts valde man att besöka Umeå och projekt Steget Vidare samt 

Enköpings Projekt SARA. 

En enkät skickades till Samordningsförbundets lokala ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn 

för att kartlägga den befintliga situationen av samverkansområden och behov. Enkäten ger 

tydliga svar på hur den befintliga samverkansstrukturen ser ut men också var 

förbättringspotentialer och behov finns. 

Till den 11 september 2015  genomfördes en konferens för Samordnings styrelse samt berörda 

tjänstemän, politiker och medarbetare som inbjöds för att inspireras av två föreläsare från 

Steget Vidare Umeå samt en föreläsare från Enköping projekt SARA.  Konferensen 

avslutades med olika diskussions grupper.   

Konferensen och materialet från diskussionsgrupperna kommer mynnade ut att Lokala 

Ledningsgruppen Stenungsund och Tjörn fick i uppdrag att driva frågan vidare och ta fram ett 

förslag samt tidsplan för genomförande. Samverkanscentrum är tänkt att starta under hösten 

2016. 

3.17 Redovisning mentorskap 

Under 2014 utvecklade Samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna Mölndal, 

Partille, Härryda, Lerum Alingsås samt Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn i utbyte med 

Danmark, en idé och metod för att hitta former i syfte att individer i ett långvarigt utanförskap 

skall ha möjlighet att finna sin plats på arbetsmarknaden. Detta mynnade ut i en 

Mentorskapsutbildning. Utbildningen vänder sig till arbetsgivare inom privat, offentlig och 

ideell sektor samt till de anställda inom offentlig sektor som i sitt dagliga arbete möter 

individer i behov av stöd för att etablera sig eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Under 

framtagandet av utbildningens innehåll har jämställdhetsperspektivet, tillgänglighet och 

ickediskriminering beaktats och vävts in i de faktiska utbildningstillfällena. 

Utbildningsmaterial och presentationsmaterial har tagits fram av utbildningsgruppen.  

Under 2015 tillsattes en styrgrupp bestående av samtliga Förbundschefer. Från januari 2015 

tillsattes också en projektledare på halvtid. I utbildningsgruppen är intentionen att det skall 

finnas representanter från varje förbund, under 2015 har det dock funnits vakanser. 

Mentorskap – Att utvecklas tillsammans har lämnat in en projektansökan till ESF och väntas 

få besked i februari 2016. 

Omvärldsintresset har varit stort. Arbetsförmedlingen, CSR Västsverige och andra 

Samordningsförbund varit i kontakt med projektet för att ta del av det som görs.    

Responsen från deltagande företag och samverkansparter, har varit mycket god. Idéer och 

tankar kring utveckling har införlivats och är ständigt pågående i samarbete med 

arbetsgivarna.   

 
Under året har två utbildningar genomförts där 24 arbetsgivare har deltagit. Projekt 

Mentorskap har under året erbjudit anställda hos parterna att delta i en dag för att sprida och 

fördjupa kunskapen om Projekt Mentorskap. 30 personer deltog vid tillfället.  
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3.18 Konferenser m.m. 
Följande konferenser har Samordningsförbundet arrangerat/varit medarrangör i under 2015: 

 Gemensam utbildningskonferens under två dagar för Samordningsförbunden styrelser och 

Förbundschefer i Göteborgsområdet. 

 Lokala Ledningsgruppen i Kungälv och Förbundschef har efter inbjudan från 

Kungälvs Kommuns folkhälsoråd tillsammans med representanter från Simba haft 

en gemensam konferens kring dialog kring Fyss och FaR, socialfonder samt 

möjlighet via Samordningsförbundet att söka projektmedel. Ett trettiotal personer 

deltog. 

 Samordningsförbundet arrangerade en halvdags konferens för att informera 

Vårdcentralernas rehab koordinatorer om Samordningsförbundets uppdrag och 

arbete, personal från Försäkringskassan informerade om projekt ”Tidig samordnad 

rehabilitering Försäkringskassa och vården”. Till konferensen kom tjugo personer. 

Man hade även en diskussion med rehab koordinatorerna om hur man kan få ett än 

bättre samarbete. Samverkansteamets samordnare informerade om vårdens 

möjlighet att kunna använda sig av samverkansteamets tjänster. Till sist så 

informerade processledare FaR (Fysisk aktivitet på recept) om den hemsida som 

tagits fram. 

 Samordningsförbundets årliga konferens där årets tema var att visa på goda exempel från 

hela Sverige visa hur en samlokalisering av flera myndigheter och verksamheten uppnå 

en god kvalitet och resultat som gynnar samtliga samverkansparter men framförallt individen 

som blir i fokus. Resultatet av denna konferens är det påbörjade arbetet med 

Samverkanscentrum i Stenungsund och Tjörn. Närmare 80 personer deltog.  

 Medarrangör till Kungälvs Kommuns psykiatridagar. 

 Årlig konferens för Samordningsförbundets styrelse och ledamöter från de Lokala  

Ledningsgrupper att mötas och diskutera kommande Verksamhetsplan med budget. 

Vid denna konferens var även Kungälvs Kommun med och informerade om den 

Sociala översiktsplan som man tagit fram under 2015. 

 Förbundschef (FB) har under perioden varit med i de olika LLG vid 15 tillfällen. 

Förbundschefen har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att viss 

dokumentation finns från dessa möten. Övrigt vad gäller Förbundschefs åtaganden under 

perioden: 

- FB ingår i Samordningsförbundens utbildningsgrupp som bland annat arrangerar 

konferensen ”Samordningsförbunden dag” varje år samt andra gemensamma konferenser 

och utbildningar. 

- FB har träffat samordnare och arbetsvägledare vid 23 tillfällen under 2015, både i grupp och 

enskilt, för att diskutera problem och arbetsmetod m.m. för att arbetet ska fungera 

tillfredsställande i de olika teamen utan att frånta de Lokala ledningsgruppernas 

huvudansvar för teamet. 

- FB har deltagit från Samordningsförbundet i den framtidsgrupp som arbetar med Kungälvs 

Kommuns framtagna Sociala översiktsplan. SÖP 

- FB ingår i lednings- och styrgrupp för ESF-projekt Inkluderande rehabilitering där 

verksamheten Samordningsförbundets Samverkansteam och målgruppen 

”rundgångsärenden” ingår som ett delprojekt. ESF beviljade i juni medel till projektet som 

startade 1 oktober. 

 Samverkansteamet har kontinuerligt informerat SOF:s medlemmars medarbetare 

vid arbetsplatsträffar och liknande om teamets arbete och rutiner. 
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3.19 Samverkansorganisation m.m. 

Förbundschefen fick vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 i uppdrag att 

arbeta fram en samverkansorganisation i varje kommun. Arbetet har pågått kontinuerligt 

sedan dess. Det finns idag en fungerande organisation i varje kommun. Minst en gång per år 

träffas Samordningsförbundets styrelse, Lokala Ledningsgrupper och medarbetare att 

diskutera strategi- och framtidsfrågor för förbundet fortsatta arbete. 

Därtill så träffas styrelse och de Lokala ledningsgrupperna varje höst för att diskutera och 

bestämma innehåll i kommande års Verksamhetsplan. 

De Lokala ledningsgrupperna har i varje kommun nu en självklar roll som navet för 

samverkan i kommunen. Till de Lokala ledningsgrupperna adjungeras personer från 

verksamheter som på något sätt kan medverka till att vår samverkan blir ännu bättre. Nämnas 

kan utvecklingsledare för folkhälsa, personliga ombud m.m. De Lokala ledningsgrupperna har 

under det senaste året mer fokuserat på strategifrågor kring samverkan som berör och kan 

komma Samordningsförbundets medlemmar tillgodo. Det är viktigt att inte endast frågor som 

rör Samordningsförbundet lyfts i gruppen och att samtliga i gruppen i möjligaste mån 

medverkar vid mötena. 

Samordningsförbundet har en egen hemsida www.sofvg.se/alvochkust   

4 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2015 

Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets 

verksamhet och ekonomiska ställning avseende verksamhetsåret 2015. Samordningsförbundet 

upprättar förutom ett årsbokslut även ett delårsbokslut. 

Samordningsförbundets parter och dess medlemmar fattade beslut om att finansiera 

förbundets verksamhet under år 2015 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. 

Verksamhetsplan med budget för 2015 beslutades av Samordningsförbundets styrelse den 25 

november 2014 till 7 040 tkr.  

Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2014/2015 var + 757 tkr. Verksamhetsårets 

resultat är - 71 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2015 är därmed + 686 tkr.  

4.1 Sammanfattning ekonomi 
Belopp i tkr Utfall  

jan – dec 

2015 

Aktuell 
budgetram 
jan – dec 

2015 

Avvikelse 
jan – dec 

2015 

Aktuell 
budget 
helår 

Utfall jan – 
dec 2014 

Nettokostnad    - 6 411 -7  040 629      -7 040 – 6 576 

Bidrag       6 340  6 340            0       6 340           6 340 

Resultat       - 71 -700  629      -700 -236 

Utgående ek 686 A.    757 

A. I denna summa ingår 57 tkr som lades i preliminärbudget för 2016 

4.2 Bidrag 

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under 2015 enligt följande: 

Bidrag i tkr  

Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen 3 170 

Kommuner 1 585 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 585 

Totalt 6 340 

http://www.sofvg.se/alvochkust
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4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt Jan- Dec 2015 

  
        

  Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Budget  

  i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår  

    2015 2015 2015 2015 

1001 Politisk organisation (1001) -195 -173 -22 -173 

1010 Gemensamt (1010) -1 055 -970 -85 -970 

1011 Revisorer (1011) -36 -55 19 -55 

1021 Sam. Tidig rehab VåC (1021) -250 -250 0 -250 

2000 Information/Utveckling (2000) -97 -70 -27 -70 

3000 Utgångspunkten (3000) -685 -600 -85 -600 

8000 Projekt Ale Teamet (8000) -41 -60 19 -60 

8001 Projekt Stenungsund/Tjörn Teamet (8001) -58 -60 2 -60 

9006 Grön Rehabilitering: Stenungsund (9006) -200 -200 0 -200 

9008 Projekt föreningspool Tjörn (9008) -125 -125 0 -125 

9009 Träningsplatser (Kungälv Ale) (9009) -332 -250 -82 -250 

9011 Träningsaktivitet psykiatri (9011) -10 -25 15 -25 

9012 Projekt föreningspool Ale (9012) -120 -125 5 -125 

9013 Samordnare samt gemensamt Team (9013) -3 330 -3 169 -161 -3169 

9014 Interaktiv hemsida FaR (9014) -14 -100 86 -100 

9015 Projekt föreningspool Stenungsund (9015) 0 -52 52 -52 

9018 Steget Kungälv (9018) 250 0 250 0 

9020 Mentorskap (9020)  -43 -60 17 -60 

9021 Projektledare ESF-projekt m.m. (9021) -13 -80 67 -80 

9022 
Pers. kost. arbete med SOF:s hemsidor 
(9022)  -5 0 -5 0 

9024 Utvärdering (9024) 0 -200 200 -200 

9025 Socialt företagande Tjörn (9025) -50 -50 0 -50 

  Utrymme för nya innovativa insatser 0 -233 233 -233 

  Överskott 0 -133 133 -133 

  Totalt -6 409 -7 040 629 -7 040 
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Finansieringsanalys 2015 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

 

Löpande verksamhet 
 

 
Periodens resultat -71 210,87 

Kassaflöde från löpande verksamhet -71 210,87 

   Förändring av rörelsekapital 
 

 
Kortfristiga fordringar -55 787,34 

 
Kortfristiga skulder -88 265,44 

Förändring av rörelsekapital -144 052,78 

   Investeringar 
  

 
Avskrivningar 0,00 

Investeringsnetto 
 

0,00 

   Finansieringar 
  

 
Långfristiga fordringar 0,00 

 
Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto 
 

0,00 

   FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -215 263,65 

   Kontroll (Se balansrapporten):  
 UB Likvida medel:  1 909 563,03 

 IB Likvida medel: 2 124 826,68 
 Summa: -215 263,65 
 

 

 

 

      

      

5. Uppföljning av mål 

Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande 

system för uppföljning av resultaten av samverkan inom 

rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga 

förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för 

uppföljningssystemet SUS (kostnad ca 25 tkr för 2015).  

Samtliga Samordningsförbund i Sverige är ålagda att redovisa alla resultat i 

detta uppföljningssystem. 

Uppgifter tas sedan ur SUS för redovisning till regeringen. Systemet har haft 

sina brister men är nu avsevärt förbättrat.   

Under 2015 har Samordningsförbundet upphandlat utvärdering av: 

 Samordningsförbundets Samverkansteam 

 Tidig samordnad rehabilitering Försäkringskassa och vård 

Resultatet av utvärderingarna kommer att redovisas under 2016. Bägge 

utvärderingarna görs av payoff.nu.  
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   Förslag till beslut 
 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: 

 

 godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns 

upprättade årsredovisning förvaltningsberättelse för år 2015 i enlighet med 

föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Västra Götalandsregionen.  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra 

Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, 

Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. 

 

Per Liljebäck 
Förbundschef 
 

 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag 

beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut 

 

Kungälv 2016-02-26 

 

__________________________   ____________________________ 

Jan Sammels, ordförande    Sofie Bichler (M), vice ordförande 

Arbetsförmedlingen     Västra Götalandsregionen 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Sara Eriksson, ledamot                                          Monica Samuelsson (S), tjänstgörande ersättare 

Försäkringskassan     Ale Kommun 
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          BIL. A        

 

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M 2015-03-31 

 

Kungälvs kommun       Arbetsförmedlingen                   

Gun-Marie Daun (KD), ordförande    Jan Sammels, vice ordförande  

        Samir Rajic, ersättare   

Ale kommun        Stenungsunds kommun       

Boel Holgersson (C). ersättare     Lena Hedlund (KD), ersättare                                        

           

Tjörns Kommun         

Inga Olsson (C), ersättare        

 

Försäkringskassan       Västra Götalandsregionen                                           

Lena Erlandsson, ledamot                     Jan-Åke Simonsson (S), ledamot 

Fredrik Mattsson, ersättare              Benny Strandberg (KD), ersättare     

               

      

 

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2015-04-01 

 

Arbetsförmedlingen      Västra Götalandsregionen                                           

Jan Sammels, ordförande     Sofie Bichler (M), vice ordförande 

       Samir Rajic, ersättare      Janette Olsson (S), ersättare 

 

Ale kommun       Kungälvs kommun 

Monica Samuelsson (S), ersättare    Linda Åshamre, (S), ersättare 

 

Stenungsunds kommun           Tjörns Kommun 

 Lena Hedlund (KD), ledamot                 Inga Olsson (C), ersättare 

                                    

      Försäkringskassan              

      Sara Eriksson, ledamot (från 2015-09-01) 

      Lena Erlandsson, ersättare (ledamot till 2015-08-31) 

      Fredrik Mattsson, ersättare (till 2015-08-31)       


