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Datum:  Fredagen den 21 november 2008 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats:  Norumsrummet, Stenungsunds kommunhus 
 
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 
Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun 
Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 

 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
 
 
§ 350 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 351 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen och Eva 
Svensson, Försäkringskassan inte närvarande. 

  
§ 352 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. 

 
§ 353 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil 1) 
 

BESLUT 
• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2008-10-08 
 

§ 354 Samråd om budget 
Liljebäck informerar styrelsen om att samtliga medlemmar i 
samordningsförbundet har inkommit skriftligen med positiva beslut om att anta 
föreslagen budget på 7000 tkr för 2009. Budgeten kommer dock att justeras ned 
till 6 800 tkr för 2009. Anledningen är att då budgeten baseras på 5 % av 
kostnad för utbetald sjukpenning och sjukpenningen minskar så blir statens 
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anslag mindre. Därtill kommer att fler och fler samordningsförbund bildas vilket 
innebär att flera ska dela på en mindre ekonomisk pott. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 355 Verksamhetsplan och budget för 2009 – 2011, för 2009 en preciserad 

budget (bil 2) 
Dagens möte är offentligt då verksamhetsplan och budget för 2009 kommer att 
behandlas. Annons om inbjudan till dagens möte var infört i Ale Kuriren den 19 
november 2008, Kungälvs-Posten den 18 november 2008, ST Tidningen den 18 
november 2008 och Stenungsunds Posten den 18 november 2008. 
 
Liljebäck redovisar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 – 2011, 
för 2009 en preciserad budget.  
 
Styrelsen tycker att verksamhetsplanen med tillhörande budget är bra och 
välbalanserad 
Insatsen ”insatser för att göra neuropsykiatriska utredningar” med tillhörande 
kostnad bör granskas innan styrelsen tar formellt beslut i frågan. Liljebäck tar 
fram en uppdragsbeskrivning tillsammans med Ingela Heimann, 
verksamhetschef psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus och föredrar den för 
styrelsen vid nästa styrelsemöte.  
 
BESLUT 

• att godkänna verksamhetsplan och budget för 2009 – 2011, för 2009 en 
preciserad budget. 

 
§ 356 Delegation till ordföranden (Bil 3)    

Liljebäck fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att återkomma med förslag till 
ändring i gällande delegationsordning angående möjlighet att ge ordföranden 
delegationsrätt att godkänna att ersättning/arvode kan utgå i vissa fall 
Liljebäck redovisar förslaget. 
 

 BESLUT 
• att anta förslag till delegation 

 
§ 357 Uppdrag – Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral (Bil 4)  
  Liljebäck redovisar förslag till uppdrag. 
   

BESLUT 
• att anta föreslaget uppdrag 
• Liljebäck får i uppdrag att kontakta tjänstemän på hälso- och 

sjukvårdsnämndskansliet, så att intentionerna i uppdraget även skrivs in i 
kommande avtal med primärvården. 
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§ 358 Uppdrag – Kartläggning av sjuk- och aktivitetsersättning (Bil 5) 
  Liljebäck redovisar förslag till uppdrag. 
   

BESLUT 
• att anta föreslaget uppdrag 
 

§ 359 Uppdrag – Orvar II (Bil 6) 
  Liljebäck redovisar förslag till uppdrag. 

Styrelsen påpekar vikten av att även de privata vårdgivarna får information om 
möjligheten att kunna remittera patienter. 

   
BESLUT 

• att anta föreslaget uppdrag. 
• Liljebäck får i uppdrag att kontakta primärvårdsområdeschef Lone 

Dockered och be henne informera de privata vårdgivarna i Ale och 
Kungälv. 

 
§ 360 Uppdrag – Rehabiliteringsgarantin m.m.(Bil 7) 
 Liljebäck redovisar förslag till uppdrag. 
 

BESLUT 
• att Liljebäck får i uppdrag att överlägga i frågan med tjänstemän från 

hälso- och sjukvårdsnämndskansliet. 
 
§ 361 Ale Teamet, Stenungsunds Teamet och Tjörns Teamet 

Liljebäck informerar om det arbete han gör tillsammans med handläggarteamen 
i ovanstående kommuner. 
 
Antecknas till protokollet 
 

§ 362 Nulägesrapport projekten Utgångspunkten, Avstampet, Språngbrädan, 
Jobbcoacher och Framtida Samverkansstruktur 
Liljebäck informerar om nuläget 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 363 Reflektion kring mötet med revisorerna den 10 november 

Styrelsen tyckte att det var ett bra och informativt möte. Önskan är att ha ett årligt 
möte revisorerna. 

  
 Antecknas till protokollet. 
 
 
 
§ 364 Remiss om nationellt samarbete mellan landets Samordnings- 
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förbund (Bil 8 och 9)  
 Bakgrunden till remissen är att ett antal ansvariga tjänstemän och 

förtroendevalda som sitter Samordningsförbundens styrelser i landet vill bilda 
ett nationellt ”Samordningsförbundsnätverk”. 
Liljebäck och Thomas Gustafsson redovisar innehållet i remissen. 

  
BESLUT 

• att ställa sig bakom det Nationella Rådets fortsatta arbete 
• att inte ställa sig bakom att det inrättas ett nationellt 

Samordningsförbundsnätverk 
• Liljebäck får i uppdrag att skriva ett remissförslag till nästa styrelsemöte. 

 
§ 365 Förslag på mötesdatum och plats 2009 

• Fredag den 13 februari kl. 09.00 – 12.00, Kungälv 
• Fredag den 3 april kl. 12.00 – 16.00 (vi börjar med lunch), Tjörn 
• Fredag den 12 juni kl. 13.00 – 16.00, Ale 
• Fredag den 18 september kl. 09.00 – 16.00 (tillsammans med 

beredningsgruppen och lokala ledningsgrupper), Stenungsund 
• Fredag den 23 oktober kl. 13.00 – 16.00, Kungälv 
• Fredag den 20 november kl. 09.00 – 12.00 (gemensam lunch), Tjörn 

  
§ 366 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Jan-Åke Simonsson tackar de närvarande och förklarar 
sammanträdet avslutat. Efter sammanträdet åt styrelsen en gemensam lunch på 
café Rorkulten. 
 
 

   
 Ordförande:_______________________________ 

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


