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Datum: 28 maj 2007 
Tid: Kl. 08.30 – 11.30  
Plats: Bohusrummet, Kungälvs kommunhus 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 

Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun 

 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 
Ersättare:  Eva Svensson, Försäkringskassan 

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs Kommun 

 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
Övriga Lars Alfredsson, Västra Götalandsregionen, Catharina Grehorn, 
inbjudna  Försäkringskassan och Anna-Carin Sandberg, Arbetsförmedlingen, samtliga 

representanter från beredningsgruppen. Deltog under punkt 8 - 11. 
 Agneta Svensson, samordnare för projekt Utgångspunkten. Deltog under               
 punkt 10. 
 
§ 195 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 196 Upprop 

Vid dagens möte är ersättaren Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden förhindrad 
att närvara. 

 
§ 197 Fastställande av dagordning  
  
 BESLUT: 

• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 
med följande tillägg  

- utdelning reviderad upplaga av Rekommendationer och Stöd 
samt Statskontorets ”Finsam rapport 3” 

 
§ 198 Föregående sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesprotokoll från 2007-04-02 godkänns 
 

                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 199 Delårsrapport 2007-01-01 – 2007-03-31 (Bil 1) 
 Liljebäck redovisar delårsrapporten för perioden 2007-01-01 – 2007-03-31. 
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BESLUT 

• att godkänna delårsrapport för 2007-01-01 – 2007-03-31   
 
Delårsrapporten skrivs under av ordförande Agneta Malmsten, 
Försäkringskassan och vice Jan-Åke Simonsson, Västra 
Götalandsregionen 

 
§ 200 Delegationsordning för Samordningsförbundet Kungälv (Bil 2) 

Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i lagen om finansiell 
samordning § 10. Revisorerna har i sina rapporter påpekat att någon 
delegationsordning inte finns upprättad för Samordningsförbundet Kungälv. 
Liljebäck redovisar det förslag till delegationsordning för Samordningsförbundet 
Kungälv. 
Delegationsordning kommer att behöva revideras kontinuerligt. 

 
BESLUT 

• att godkänna delegationsordning för Samordningsförbundet Kungälv 
   
§ 201 Utökning av anställningsgrad för Ansvarig tjänsteman 

Ansvarig tjänsteman, Per Liljebäck, har sedan 1 januari 2007 en anställning på 75 % 
av en heltid. På resterande 25 % arbetar Liljebäck med övergripande 
samverkansfrågor i Fyrbodalsområdet. 
Det är ingen tillfredsställande arbetssituation för Liljebäck. Med tanke på Liljebäcks 
kompetens så kan han även arbeta som processtödjare i de projekt/aktiviteter som 
anordnas i Samordningsförbundets regi. Därför kan det vara befogat att utöka 
tjänstegraden för Liljebäck till 100 % av en heltid. 
 
BESLUT 

• att godkänna en utökning av tjänstegrad för Liljebäck från 75 % till 100 % 
av en heltid fr.o.m. 2007-07-01.  

• att Liljebäck får i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse mellan 
Liljebäcks arbetsgivare Försäkringskassan och Samordningsförbundet. 

 
§ 202 Ska Samordningsförbundet Kungälv bilda ett större Samordningsförbund 

tillsammans med andra kommuner? 
Efter en längre diskussion så föreslår styrelsen att arbeta vidare för att utöka 
Samordningsförbundet med flera kommuner. En förutsättning är att Kungälvs 
kommun ställer sig positivt till en utökning. 
Liljebäck får i uppdrag att diskutera saken med Kungälvs kommuns 
kommunalråd Bengt Gustafsson. Om det faller positivt ut så vore det önskvärt 
att snarast få till ett möte med kommunalråden från Stenungsunds kommun och 
Ale kommun för att diskutera en eventuell utökning med dem. 
 
Antecknas till protokollet. 
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§ 203 Ny målgrupp att arbeta kring 
Under hösten 2006 arbetade styrelsen och beredningsgruppen fram en 
verksamhetsplan för 2007. 
Man tog bl. a fram följande tänkbara målgrupper/insatser att arbeta kring: 

 
• unga vuxna med sammansatt problematik 
• personer med utmattningssyndrom 
• invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden 
• förebyggande sjukskrivningsåtgärder 
• träningsaktiviteter för sjukskrivna 
 
För unga vuxna med sammansatt problematik har vi ju redan startat 
”Utgångspunkten”. 
 
Den målgrupp som beredningsgruppen skulle vilja att vi började arbeta kring är 
”invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden”.  
Anna-Carin Sandberg, Arbetsförmedlingen, berättar ”att det f n finns 242 
utrikesfödda inskrivna på AF Kungälv. Av dessa är 16 personer 
långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än 1 år). Det finns 8 personer som är 
långtidsinskrivna (arbetslösa mer än 2 år). De som är i behov av samordnade 
resurser/ insatser är ju dels de som varit arbetslösa länge och som behöver mer 
stöd. Men de som framförallt behöver mycket stöd är nyanlända som kommer 
direkt från SFI och som har begränsade språkkunskaper/utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Ganska snabbt kan man identifiera vilka personer som kan 
få svårigheter att skaffa jobb för egen maskin, idag har vi ju dock väldigt 
begränsade möjligheter till specialresurser för denna grupp i ett tidigt skede. 
Det vore önskvärt om Samordningsförbundet skulle kunna göra insatser för 
denna grupp”. 
 
Efter en givande diskussion så får Liljebäck i uppdrag att ta fram 
kompletterande underlag kring denna målgrupp. Fortsatt diskussion och beslut 
tas den 5 september då styrelsen och beredningsgruppen ska ha en gemensam 
konferensdag (se § 205 ) 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 204 Information om projektet Utgångspunkten samt presentation av Agneta 

Svensson, samordnare för projektet 
 Svensson presenterar sig för styrelsen. Hon arbetar idag på Kungälvs kommun 

som socialsekreterare men kommer nu att lånas ut till Samordningsförbundet 
under två år fr.o.m. 1 juni 2007. 

 Liljebäck informerar om nuläget kring projektet. Lokal finns på Västra Gatan 
36. Nu ska den möbleras så att det blir en trevlig miljö. Vi håller också på med 
att utse de övriga personerna som ska vara med i projektet. 

 Idag den 28 maj på eftermiddagen så kommer vi att ha ett informationsmöte 
kring projektet för dem som ska arbeta i projektet och andra intresserade. 
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 Antecknas till protokollet 
 
§ 205 Gemensam diskussionsdag/konferens den 5 september tillsammans med 

beredningsgruppen 
 

BESLUT 
• att ha en gemensam diskussionsdag/konferens den 5 september 

tillsammans med beredningsgruppen 
• Liljebäck får i uppdrag att till denna dag ta fram underlag, statistik med 

mera från Samordningsförbundets medlemmar och sammanställa 
materialet till ett överskådligt innehåll. 

 
§ 206 Övriga frågor 

• utdelning av reviderad upplaga av Rekommendationer och Stöd samt  
• Statskontorets ”Finsam rapport 3” 
• Liljebäck får i uppdrag att ta kontakt med Ola Andersson, 

Samordningsförbundet Delta, och ta del av hur de har organiserat sina  
”Vårdcentralsteam”. Redovisas vid nästa styrelsemöte den 28 augusti. 

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

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


