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Datum: 6 maj 2008 
Tid: Kl. 12.30  – 15.00 
Plats: Försäkringskassans konferenslokal Vågmästaregatan 1, Göteborg Hisingen 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, ordförande 

Agneta Malmsten, tjänsteman, Försäkringskassan, vice ordförande 
Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen  

 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun  
Ersättare:  Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
 Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck  
 
 
Innan sammanträdet åt styrelsen en gemensam lunch. 
 
§ 292 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Jan-Åke Simonsson (s) hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 

 
§ 293 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Eva Eriksson (s), Ales Kommun, Lena Hedlund 
(kd), Stenungsunds Kommun, Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen och Eva 
Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 

 
§ 294 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- information angående underskrift av Förbundsordning 

 
§ 295 Föregående sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesprotokollet från 2008-04-03 godkänns. 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 296 Information från Försäkringskassan 

Agneta Malmsten informerar om den omfattande omorganisation som pågår 
inom Försäkringskassan. Hon berättar även om den ”rehabiliteringskedja” som 
troligtvis kommer att tillämpas framledes av Försäkringskassan. Beslut tas den 
4 juni 2008 angående förändrade regler i sjukförsäkringen. 
 
Antecknas till protokollet. 
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§ 297 Delårsrapport 2008-01-01 – 2008-03-31 (bil 1) 
Liljebäck redovisar innehållet i delårsrapporten. Ordförande och vice ordförande 
har godkänt delårsrapporten enligt den delegation styrelsen beslutade om vid 
förra mötet den 3 april 2008. Liljebäck har sänt delårsrapporten till 
huvudmännen.  

  
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 298 Nulägesrapport projekten Utgångspunkten och Avstampet 
 Liljebäck informerar om nuläget i de två projekten. 

 

Antecknas till protokollet. 

 

§ 299 Möjlighet att ge en mindre present till de företag som gratis upplåter 
praktikplatser åt personer som deltar i våra projekt 
Vid förra styrelsemötet den 3 april 2008, lyftes frågan om möjligheten att ge en 
mindre present till de företag som gratis upplåter praktikplatser åt personer som 
deltar i våra projekt. Styrelsen ställde sig positiva till förslaget men gav 
Liljebäck i uppdrag att höra med revisorerna om denna möjlighet finns. 
 
Revisorerna anser att det inte är något som hindrar att ge någon form av 
uppmuntran till de företag som ställer upp med praktikplatser. 
 
Antecknas till protokollet 

  
§ 300 Möjlighet att ändra Samordningsförbundets officiella namn 
 Vid förra styrelsemötet den 3 april 2008, lyftes frågan om möjligheten att 

förkorta Samordningsförbundets namn. Liljebäck fick i uppdrag att ta reda på 
om det är möjligt. 

 
 Om man vill ändra namnet så krävs beslut om det från samtliga medlemmar i 

Samordningsförbundet. Däremot så är det inget som hindrar att man internt 
använder sig av ett annat namn 

 Styrelsen avvaktar att ta ställning i frågan och lyfter frågan för fortsatt 
diskussion vid mötet den 4 september då även beredningsgruppen ska medverka. 
 
Antecknas till protokollet  

 
§ 301 Avtal träningsaktiviteter (bil 2) 

Liljebäck fick vid förra styrelsemötet den 3 april 2008 i uppdrag att ta med sig 
frågan till beredningsgruppen om hur vi skulle kunna tillgodose så att personer 
boende i kommunerna Stenungsund och Tjörn och som har behov av 
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träningsaktiviteter kan få tillgång till det likt det avtal som finns för Ale och 
Kungälv. 
Beredningsgruppen ställde sig positiva till att liknande verksamhet skulle kunna 
bedrivas i kommunerna Stenungsund och Tjörn. 
Liljebäck har därefter varit i kontakt med Ulla Kahn som arbetar på Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4:s kansli. 
Hon uppger att liknande avtal som finns i Kungälv och Ale finns även i 
Stenungsund och Tjörn så det skulle inte möta något hinder att 
Samordningsförbundet skulle kunna gå in som medfinansiär även i dessa 
kommuner. 
 
Styrelsen ger Liljebäck i uppdrag att fortsätta diskutera med Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4 hur vi kan tillgodose och finansiera träningsaktiviter även i 
kommunerna Stenungsund och Tjörn. 
   

 BESLUT 
• att anta föreliggande handling angående avtal träningsaktiviteter vilket 

innebär att Samordningsförbundet övertar Försäkringskassans kostnad i avtal 
dnr HSN 4-24-2003. 

  
§ 302 Projekt Språngbrädan (bil 3) 

Liljebäck redovisar ett avtal/uppdragsbeskrivning för insatser riktade mot personer 
som inte är etablerade på arbetsmarknaden och som är i åldern 20-64. Insatserna 
ska göras i kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn. Arbetsförmedlingen ansvarar 
för att insatsen genomförs. Budgetramen är 1 500 tkr. 
 
• BESLUT 

att anta föreliggande avtal/uppdragsbeskrivning angående projektet 
”Språngbrädan”. 

  
§ 303 Framtida samverkansstruktur (bil 4) 

Liljebäck redovisar ett förslag till framtida samverkanstruktur i de fyra 
kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Förslaget har mottagits 
positivt av beredningsgruppen.  
 
BESLUT 

• att till beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman ge uppdrag att arbeta 
fram en bra samverkansstruktur i varje kommun. Detta är nödvändigt för att 
lyckas med de framtida insatser och projekt som Samordningsförbundet ska 
göra tillsammans med förbundsmedlemmarna. 
 

§ 304 Projekt jobbcoacher (bil 5) 
 Liljebäck redovisar ett avtal/uppdragsbeskrivning som riktar mot personer som 

stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och som behöver personlig 
coachning för att få arbete/praktik på den öppna arbetsmarknaden. 
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 För att denna insats ska kunna göras så måste det finnas en fungerande 
samverkansorganisation i varje kommun, som nämndes under § 303. 

 Fyra jobbcoacher ska rekryteras, en till varje kommun. Arbetsförmedlingen och 
kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn är ägare av projektet. 
Budgetramen på årsbasis beräknas till 2 500 tkr. 
 
BESLUT 

• att anta föreliggande avtal/uppdragsbeskrivning angående projektet 
”Jobbcoacher”. 

 
§ 305 Åtgärder angående revisionsberättelse för år 2007 (bil 6) 

I revisionsberättelsen finns några påpekanden från revisorerna. Liljebäck 
redovisar förslag på svar till revisorerna angående dessa påpekanden. 

 
 BESLUT 

• anta förslag på svar angående revisorernas påpekanden. Svaren 
skickas till revisorerna. 

 
§ 306 Övriga frågor 

• information angående underskrift av Förbundsordning 
Liljebäck informerar om att Förbundsordningen inte behöver skrivas under av 
samtliga medlemmar då alla tagit beslut om att anta Förbundsordningen och 
därmed ingå i Samordningsförbundet. Kopior på samtliga beslut har skickats till 
varje medlem. 

 
§ 307 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Jan-Åke Simonsson tackar de närvarande och förklarar 
sammanträdet avslutat 

   
 
 
 

Ordförande:_______________________________ 
                    Jan-Åke Simonsson 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Agneta Malmsten 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


