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Datum: 27 november 2007 
Tid: Kl. 13.00 – 15.30 
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 (deltog under § 240) 
                      Johanna Rolfson och Lilli Callerud, processledare Västra Götalands- 

Regionen (deltog under § 245)    
 
 
§ 235 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 236 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. 
 

§ 237 Fastställande av dagordning  
  

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

listan med följande tillägg  
- eventuell ändring av namn på ledamot och ersättare för 

Länsarbetsnämnden 
 

§ 238 Föregående sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesprotokollet från 2007-10-11 godkänns 

 
                     Antecknas till protokollet. 
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§ 239            Verksamhetsplan och budget för 2008 – 2010, för 2008 en preciserad budget (bil 1) 
Dagens möte är offentligt då verksamhetsplan och budget för 2008 kommer att 
behandlas. Annons om inbjudan till dagens möte var infört i Kungälvs-Posten 
den 23 november 2007. 
 
Liljebäck redovisar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 – 2010, 
för 2008 en preciserad budget. Några smärre justeringar gjordes i texten. 
Eftersom det med största sannolikhet blir en utvidgning av Samordnings-
förbundet till att omfatta fyra kommuner från och med 1 april 2008 så får 
verksamhetsplanen med tillhörande budget anses vara ytterst preliminär för 
verksamhetsåret 2008. Beslut i frågan måste dock tas av styrelsen oavsett om det 
blir en utvidgning eller inte. 
 
BESLUT 

• att anta verksamhetsplan och budget för 2008 – 2010, för 2008 en 
preciserad budget 

 
§ 240 Lägesrapport projekt Utgångspunkten 

Agneta Svensson, samordnare för projektet, berättar att man fram till dags dato 
besökts av 27 personer. Det ungdomarna i första hand efterfrågat är hjälp med 
att skaffa arbete eller praktikplats. Fyra personer har fått arbete på längre och 
kortare perioder. Två personer arbetstränar via ALC. Tio personer är föremål för 
insatser såsom samtalsterapi, praktik och förberedande insats från ALC.  
Svensson har konstaterat att det kommer en del ungdomar till Utgångspunkten 
som egentligen gymnasieskolan och Kungälvs Kommun har ansvar för.  
Svensson har haft en del möten med berörd personal från gymnasieskolan och 
diskuterat hur vi ska arbeta tillsammans med dessa ungdomar.  
Från och med 1 januari 2008 har Utgångspunkten tillgång till leg. läkare Bo 
Anderssons tjänster fyra timmar per månad.  
   
Antecknas till protokollet 

 
§ 241 Information om projekt Avstampet (bil 2) 

Liljebäck redovisar ett färdigt avtal/uppdragsbeskrivning kring projektet. 
Arbetsförmedlingen är projektägare. Vi kommer att använda oss av 
Arbetsförmedlingens sedan tidigare upphandlade avtal till insatser för 
målgruppen. Om det inte skulle fungera att använda sig av Arbetsförmedlingens 
avtal så kommer vi att använda oss av Försäkringskassans upphandlade avtal. 
Insatserna för målgruppen ska påbörjas i januari 2008. 

 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 243 Utvidgning av Samordningsförbundet - lägesrapport 
Liljebäck informerar att arbetet med ett ev. utvidgat Samordningsförbund 
fortlöper. Förbundsordning och avsiktsförklaring är skickade till samtliga 
medlemmar för fortsatt beredning och beslut hos respektive myndighet.  
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Antecknas till protokollet. 

 
§ 244 Gemensam konferensdag inför utvidgning av Samordningsförbundet  
 För att komma igång på ett bra sätt i det eventuellt utvidgade 

Samordningsförbundet föreslås den nya styrelsen, nya beredningsgruppen och 
handläggare från samtliga medlemmar träffas den 21 februari 2008 och 
diskutera framtida arbetsformer, målgrupper m.m. 

 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 245             Vårdcentralsteam i Kungälv – information från Johanna Rolfson och  
                      Lilli Callerud, processledare Västra Götalandsregionen 

Anledningen till att styrelsen har bjudit in Rolfson och Callerud härrör till den 
överenskommelse mellan staten och landstingen/regionen för att 
sjukskrivningsfrågan ska prioriteras inom landstingen/regionen. Insatserna ska 
pågå mellan åren 2006 – 2008. Rolfson och Callerud arbetar sedan april 2007 
för att initiera olika åtgärder/insatser. 
 
En kort bakgrund 
Samverkan behöver förbättras och utvecklas internt inom landstingen/region 
men även externt med andra aktörer såsom arbetsgivare, företagshälsovård, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan och kommunikation 
med den enskilde bör också utvecklas. Bristande samverkan leder till långa 
sjukskrivningar och passiviserande väntetider. 
 
Fyra åtgärder/insatser nämns som kan komma tillrätta med en del av 
sjukskrivningsproblematikens nämnda problem och dessa är 

 
• utformning av rutiner för hantering av sjukskrivningsärenden. En 

strukturerad modell för sjukskrivningsprocessen (sjukskrivningsdialog och 
avstämningsmöten) 

• inrättande av försäkringsmedicinskt forum 
• utbildning och information i försäkringsmedicin  
• ökad samverkan, både internt och externt, i syfte att åstadkomma tidiga och 

samordnade insatser. Exempelvis breddning av kompetens genom s.k. 
bedömningsteam 

 
Landstingen/regionen bör vidta åtgärder som ökar hälso- och sjukvårdens 
prioritering av medverkan i avstämningsmöten och i samverkansverksamheten. 
Inte minst beträffande finansiell samordning är landstingens/regionernas 
medverkan en förutsättning för en framgångsrik samverkan. Försäkringskassan 
bör i sin tur prioritera samverkan med landstingen/regionen. 
 
Rolfson och Callerud har varit och informerat om överenskommelsen i HSN 4 
och HSN 7. Det finns ett trettiotal vårdcentraler, både offentliga och privata. 
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Något vårdcentralsteam/bedömningsteam har inte upprättats ännu i Kungälv.  
Arbete pågår dock för att få någon vårdcentral intresserad av att upprätta 
vårdcentralsteam/bedömningsteam. 
 
Vi diskuterade att eventuellt ha en gemensam konferens under våren och bjuda 
in berörda för att visa på goda exempel i frågan och på det sättet få fler 
intresserade av organisera sig mer effektivt för allas bästa. 

 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 246 Mötestider våren 2008 

BESLUT 
• följande mötestider bestämdes för våren 2008 

- 29 januari kl. 13.00 – 16.00 
- 21 februari kl. 09.00 – 16.00. Konferensdag se § 244. 
- 5 mars kl. 12.30 – 16.00 (vi börjar med gemensam lunch) 
- 3 april kl. 9.00 – 13.00 (vi avslutar med gemensam lunch) 

 
§ 247 Övriga frågor 

• eventuell ändring av namn på ledamot och ersättare för Länsarbetsnämnden. 
Thomas Gustafsson är idag ledamot i Samordningsförbundet och Agneta 
Kinnander ersättare. De har pratat om att göra en rockad, Kinnander blir 
ledamot och Gustafsson ersättare. Gustafsson undrar hur man praktiskt 
går tillväga för att göra önskad förändring.  
Den person som är ansvarig chef för Länsarbetsnämnden Västra 
Götaland tar bara beslut i frågan och skickar sedan beslutet till 
Samordningsförbundet Kungälv. Förändringen sker lämpligen om det 
blir ett utvidgat Samordningsförbund fr.o.m. 1 april 2008. 

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

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


