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Datum:  Onsdagen den 8 oktober 2008 
Tid: Kl. 13.00 – 15.30 
Plats:  Arbetsmarknadsenhetens konferenslokal, Ale Kommun. 
 
Närvarande 
Ledamöter Jan-Åke Simonsson, (s), ordf. Västra Götalandsregionen 
 Agneta Malmsten, tjänsteman, vice ordf. Försäkringskassan 
 Thomas Gustafsson, tjänsteman, Arbetsförmedlingen 
 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun  
  
Ersättare: Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

Eva Eriksson (s), Ales Kommun 
Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 

 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
 
 

Innan styrelsemötet börjar så informerar Lennart Bergius, chef för 
Arbetsmarknadsenheten (Ame), och hans medarbetare om Ame:s verksamhet, 
pågående projekt och arbetssätt.  

 
 
§ 337 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 338 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen, Eva 
Svensson, Försäkringskassan och Lena Hedlund, Stenungsunds Kommun 
förhindrade att närvara. 

  
§ 339 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- aktualisering av förbundsordning 
- samråd om budget 
- rehabiliteringsgaranti 
- kommunernas gemensamma revisor 
- inbjudan regional konferens 
- mötestider för 2009 
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§ 340 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil 1) 
Sammanträdesprotokollet från 2008-09-04 godkänns. 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 341 Delårsrapport 2008-01-01 – 2008-08-31 (Bil 2) 
 Liljebäck redovisar delårsrapporten. 

 
BESLUT 

• att godkänna delårsrapport för 2008-01-01 – 2008-08-31 
 
§ 342 Hyra lokal på Västra Gatan 64 

Liljebäck fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att titta närmare på lokalen på 
Västra Gatan 64 och prata med Utgångspunktens medarbetare om hur lokalen 
skulle kunna nyttjas på bästa sätt.  
Eftersom vi snart har ytterligare en jobbcoach på plats så behövs mer utrymme. 
Sedan kommer ”Orvar-teamet” att behöva ha tillgång till lokal i Kungälv en 
gång per vecka och då kan denna lokal vara lämplig för dem. Därtill så kommer 
personal från Försäkringskassan att eventuellt behöva ha tillgång till lämpliga 
lokaler när de arbetar i Kungälv med omnejd.  
Om inte lokalerna kommer användas som nu redovisats så har vi en 
uppsägningstid av tre månader, så Samordningsförbundet binder inte upp sig att 
hyra lokalen under någon längre period. 
 

 BESLUT 
• att fr.o.m. 1 november 2008 hyra ytterligare en lokal på Västra Gatan 64 

 
§ 343 Möjlighet för ledamot/ersättare att få ersättning om man deltar 
  i möten eller annan aktivitet på uppdrag av Samordningsförbundet  

 Frågan togs upp vid vårt förra möte för beslut vid dagens styrelsemöte. 

BESLUT 
• att ersättning kan utgå till ledamot/ersättare vid max fyra tillfällen per år 

om man vill träffa och diskutera med medarbetare och förtroendevalda i 
sin egen myndighet/organisation kring frågor som rör 
Samordningsförbundets arbete m.m. 

• att ersättning kan utgå vid andra tillfällen, exempelvis om 
ledamot/ersättare får ett specifikt uppdrag av Samordningsförbundet. 
Ordförande ska i sådana fall kunna ha delegation att godkänna att 
ersättning ska utgå 

• att ge Liljebäck i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med 
förslag till ändring i gällande delegationsordning 

 
§ 344 Projekt Orvar 

Liljebäck informerar om nuläget i projekt Orvar.  
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De som arbetar i projektet kommer under hösten att informera läkare i 
kommunerna Ale, Kungälv och Stenungsund om möjligheten att remittera 
personer till projektet. Man har dock en farhåga att det kommer att bli en kö av 
patienter. Man undrar därför om man eventuellt kunde erbjuda någon 
vårdcentral, förslagsvis i Ale eller Kungälv, att anamma projekt Orvars 
arbetsmetod och att Samordningsförbundet kunde delfinansiera verksamheten på 
liknande sätt som man gör med projektet Orvar. 
 
Styrelsen tycker att detta låter intressant. Det måste dock finnas något intresse 
från någon vårdcentral, det måste finnas en volym av patienter och 
vårdcentralen måste ligga något så när centralt så att både patienter från Ale och 
Kungälv kan använda sig av resursen. 
 
Liljebäck får i uppdrag att diskutera lämpligt upplägg med dem som arbetar 
inom projektet Orvar samt påbörja skrivning av ”Uppdragsbeskrivning” som 
kan läggas fram till beslut för styrelsen. 
 
Antecknas till protokollet. 

  
§ 345 Nulägesrapport projekten Utgångspunkten och Avstampet 

Liljebäck informerar om nuläget 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 346 Nulägesrapport projekten Språngbrädan, Jobbcoacher och  

Framtida Samverkansstruktur 
Liljebäck informerar om nuläget. 

  
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 347 Samordningsförbundens dag den 22 september  
 Samordningsförbundens dag arrangeras av de ansvariga tjänstemännen i västra 

Götaland. 
Samtliga tyckte att det hade varit en givande dag. Bra och intressanta 
föreläsningar under dagen. 

  
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 348 Övriga frågor 

• aktualisering av förbundsordning 
Förbundsordningen är skickad till Benita Josefsson och Per-Olov Kihlén, 
Försäkringskassan, för ”kvalitetssäkring”. När detta är klart så kommer 
Liljebäck att skicka den till Samordningsförbundets sju medlemmar för 
beslut. 
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• samråd om budget 
Skrivelse har skickats till Samordningsförbundets sju medlemmar. 

• rehabiliteringsgaranti 
Liljebäck fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att ta reda på mer om den 
rehabiliteringsgaranti som regeringen har avsatt resurser till för att stärka 
den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen. Regeringen har avsatt 
200 miljoner kronor för detta under 2008. Insatser ska göra under åren 
2008 – 2010. Insatserna riktar sig i första hand till personer med lättare 
och medelsvåra psykiska besvär som ångest, depression och stress samt 
smärta i nacke och rygg. 
Liljebäck har pratat med tjänstemän hos Västra Götalandsregionen och 
de berättar att det nu pågår en förprojektering och kartläggning. Man har 
förhoppning om att kunna presentera ett förslag till ”arbetsordning” 
direkt efter årsskiftet. Information kommer att gå ut till varje HSN för 
vidare spridning till exempelvis Samordningsförbunden.    

• kommunernas gemensamma revisor 
Tjörns Kommun har nu tagit beslut att utse Olle Björnström till 
kommunernas gemensamma revisor. Samtliga kommuner har nu tagit 
positiva beslut i frågan. 

• inbjudan regional konferens 
Liljebäck delar ut en inbjudan till regional konferens under temat 
”Kooperation som tillväxtfaktor i Västra Götaland”. Intresserade 
anmäler sig till Liljebäck. 

• mötestider för 2009 
Denna fråga lyfts vid nästa styrelsemöte den 21 november kl. 09.00 – 
12.00 i Stenungsund. Vid nästa styrelsemöte avslutas mötet med 
gemensam lunch. 

  
§ 349 Sammanträdet avslutas 

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

   
 Ordförande:_______________________________ 

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


