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Datum: 29 januari 2008 
Tid: Kl. 13.00 – 16.00 
Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 Gun-Marie Daun, Kungälvs Kommun  
Ersättare:  Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 

Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun 
Sekreterare: Per Liljebäck 
Övriga: Agneta Svensson, samordnare projekt Utgångspunkten (§ 252).  
 
 
§ 248 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 249 Upprop 

Vid dagens möte är ledamoten tillika vice ordföranden Jan-Åke Simonsson (s), 
Västra Götalandsregionen, ersättarna Eva Svensson, Försäkringskassan och 
Agneta Kinnander, Länsarbetsnämnden förhindrade att närvara. 
Jan-Åke Simonsson (s) ersätts av Marianne Nilsson (kd), Västra 
Götalandsregionen. 
 

§ 250 Fastställande av dagordning  
  

BESLUT 
• att fastställa dagordningen enligt den i förväg utsända föredragnings-

listan med följande tillägg  
- information från Försäkringskassan 
- information om ansvarsfrihet 2006 för styrelser i 

Samordningsförbund 
 

§ 251 Föregående sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesprotokollet från 2007-11-27 godkänns 

 
                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 252            Nuläge projekt Utgångspunkten, samordnare Agneta Svensson informerar 

Agneta berättar om hur arbetet framskridet från starten den 10 september 2007 
och till årets slut.  

 
Från årsskiftet och fram till idag har tio nya ungdomar skrivits in. De flesta som 
kommer till Utgångspunkten har önskemål om att få hjälp med arbete eller 
praktik. 
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Kungälvs-Posten kommer att göra ett reportage om Utgångspunkten och bl. a. 
intervjua några ungdomar som fått hjälp från Utgångspunkten. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 253 Ekonomisk årsredovisning 2007 och Förvaltningsberättelse 2007. 

Arbetsmaterial (bil 1 och 2) 
Liljebäck redovisar de båda dokumenten. Några smärre justeringar görs i texten, 
i övrigt tycker styrelsen att dokumentens innehåll är bra. Handlingarna ska nu 
skickas till Samordningsförbundens huvudmän som kommer att använda sig av 
handlingarna för sina respektive årsredovisningar. Materialet är dock fortfarande 
arbetsmaterial. Vid Samordningsförbundets nästa styrelsemöte den 5 mars 
kommer beslut att tas om att godkänna Ekonomisk årsredovisning och 
Förvaltningsberättelse för 2007. Därefter lämnas handlingarna till revisorerna. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 254 Förslag till att utöka och finansiera jobbcoachtjänsten inom  

projekt Utgångspunkten (bil 3) 
Liljebäck redovisar ett tjänstemannaförslag till att utöka och finansiera 
jobbcoachtjänsten inom projekt Utgångspunkten. 

 
BESLUT 

• att anta föreliggande tjänstemannaförslag att utöka och finansiera 
jobbcoachtjänsten inom projekt Utgångspunkten. 

 
§ 255 Avtal med Kungälvs sjukgymnastik AB (bil 4) 

Liljebäck redovisar ett tjänstemannaförslag till avtal med Kungälvs 
sjukgymnastik. 

 
BESLUT 

• att anta föreliggande tjänstemannaförslag att Samordningsförbundet 
Kungälv är med och delfinansierar avtal angående träningsaktiviteter. 

 
§ 256 Aktuellt inför utvidgningen av Samordningsförbundet 
 Liljebäck informerar om nuläget. Beslut har tagits hos alla huvudmän förutom 

Västra Götalandsregionen, deras beslut tas i februari. Ale kommun har utsett 
ersättare till styrelsen. De övriga tar sina beslut i början av februari. Liljebäck 
och vice ordförande Jan-Åke Simonsson har idag på morgonen varit och 
informerat Ale Kommuns AU om tankarna kring det gemensamma arbetet i det 
utvidgade Samordningsförbundet. Den 21 februari kommer vi att ha en halvdags 
konferens då den nya styrelsen, beredningsgruppen och andra medarbetare är 
inbjudna. 

 
Antecknas till protokollet 
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§ 257             Nulägesrapport – projekt Avstampet 
Liljebäck informerar om de kontakter som tagits med Arbetsförmedlingen 
som är projektägare. Utbildningsföretaget Lernia kommer att 
tillhandahålla personal för den tänkta insatsen. Liljebäck ska träffa Lernia 
och Anna-Carin Sandberg, kontorschef Arbetsförmedlingen Kungälv, den 
30 januari för att diskutera det praktiska upplägget. 

 
§ 258 Övriga frågor 

• Agneta Malmsten informerar om det förändringsarbete som pågår inom 
Försäkringskassan. 

• Försäkringskassans styrelse tog den 29 november 2007 beslut om att bevilja 
Samordningsförbundet Kungälvs styrelse ansvarsfrihet för år 2006. 

 
Sammanträdet avslutas 
Ordförande Agneta Malmsten tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
sammanträdet avslutat. 

 
 

Ordförande:_______________________________ 
                    Agneta Malmsten 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Marianne Nilsson 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


