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Datum:  Fredagen den 12 juni 2009 
Tid: Kl. 12.00 – 16.00  
Plats:  Alerummet, Kommunhuset i Alafors 
 
Närvarande 
Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun 
  
Ersättare: Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen (tjänstgörande ersättare) 

Georg Hohner, Arbetsförmedlingen (tjänstgörande ersättare) 
Eva Eriksson (s), Ales Kommun 
Inga Olsson (c), Tjörns Kommun  

 
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Jarl Karlsson, kommunalråd Ale Kommun (informerade innan mötet)  
  

 
 
  

§ 398 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 399 Upprop  

Vid dagens möte är ledamoten Jan-Åke Simonsson (s), Västra 
Götalandsregionen, ledamoten Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen och 
ersättaren Eva Svensson, Försäkringskassan förhindrade att närvara. 
Jan-Åke Simonsson ersätts av Marianne Nilsson (kd) och 
Thomas Gustafsson ersätts av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen.. 
 

§ 400 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
• att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- inbjudan till utbildningsdag den 14 oktober för ledamöter och 

ersättare i samordningsförbundens styrelser 
- inbjudan till Samordningsförbundens dag den 26 oktober 2009 
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§ 401 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil 1)  
 

BESLUT 
• Marianne Nilsson skickade till Liljebäck via mail en minnesanteckning 

angående § 394. Liljebäck får i uppdrag att ta ut det mailet så att det klart 
framgår att det var Nilsson som skickade mailet. Detta ska bifogas 
minnesanteckningen. 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2009-04-03. 
 
§ 402 Val av justerare 
 
 BESLUT 

• att utse Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs Kommun, att vid dagens och 
kommande styrelsemöten, längst dock till 2010-03-31, justera 
styrelseprotokollen. 

 
§ 403 Information från Ale Kommun    

Ale Kommuns kommunalråd Jarl Karlsson informerar. 
 
Antecknas till protokollet  

 
§ 404            Vilken möjlighet finns att finansiera Orvar-projekten  

fullt ut med medel från den miljardsatsning som startade  
2006 och som syftade till att landstingen/regionen  
och Försäkringskassan skulle vidta åtgärder för att  
minska sjukfrånvaron 
Till dagens möte var Anna Karlsson, planeringsledare, Hälso- och 
sjukvårdskansliet 4, inbjuden för att informera i frågan men hon kunde inte 
närvara. Liljebäck har pratat med henne och några klara besked kan inte ges 
idagsläget. Detta beror bl. a på det kommande vårdvalet och att man inte kan säga 
hur mycket pengar som omfattas av miljardsatsningen för hälso- och 
sjukvårdsnämnden del. 
Marianne Nilsson tar med sig frågan och förhoppningsvis kan besked ges vid 
nästa styrelsemöte den 18 september. 

  
Antecknas till protokollet.  

 
§ 405 Vilka projekt/insatser bör prioriteras framledes? 
 Denna fråga avhandlas vid nästa styrelsemöte den 18 september. 
 

Antecknas till protokollet 
 

§ 406 Svar på den synpunkt revisorerna hade i sin årsberättelse (Bil. 2) 
 Liljebäck redovisar svar på revisorernas synpunkt 
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 BESLUT 
• att sända formulerat svar till revisorerna. 

 
§ 407 Avtal/uppdragsbeskrivning för jobbcoach som ska  

          arbeta med personer där sjuk- och aktivtetsersättning 
upphör (Bil 3) 

 Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/uppdragsbeskrivning. 
 

BESLUT 
• att anta redovisat Avtal/uppdragsbeskrivning för jobbcoach som ska arbeta 

med personer där sjuk- och aktivitetsersättning upphör. 
• Liljebäck får i uppdrag att skriva en internannons så att annonsen snarast kan 

komma ut på Samordningsförbundets medlemmars intranät.  
 
§ 408 Förslag att utöka sjukgymnastiktjänsten i projektet Orvar I (Bil 4) 
 Liljebäck redovisar förslaget. 
 

BESLUT 
• att anta redovisat förslag att utöka sjukgymnastiktjänsten i projektet Orvar 1. 
 

§ 409 Förslag om möjlighet att använda sig av insatser av motiverande karaktär 
(bil 5) 

 Liljebäck redovisar förslaget. 
 
 BESLUT 

• att anta redovisat förslag.att kunna använda sig av insatser av motiverande 
karaktär. 

 
§ 410 Förfrågan från Stenungsunds Kommun om möjligheten för 

Samordningsförbundet att vara medfinansiär i ett ESF-projekt som heter 
Växthuset. Inriktningen är så kallad ”Grön rehabilitering”. (Bil. 6) 
Liljebäck redovisar inkommen förfrågan från Stenungsunds Kommun 
 
BESLUT 
• att styrelsen ställer sig principiellt positiva till intentionerna i projektet och 

kan se möjligheten att vara med som delfinansiär i projektet. Styrelsen vill 
dock först avvakta och se om Stenungsunds Kommun får några ekonomiska 
medel från ESF för att starta projektet. Styrelsen vill också avvakta i frågan 
tills man vet vilken budget Samordningsförbundet har att förhålla sig till inför 
2010. 

 
§ 411 Delårsrapport och ekonomisk rapport till Försäkringskassan 

Liljebäck informerar i frågan. Delårsrapport ska skrivas per den sista juni 2009. 
Styrelsen kan ta beslut om delårsrapporten vid nästa styrelsemöten den 18 
september. 
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Därtill så ska Försäkringskassan ha en ekonomisk rapport samt prognos per den 
sista maj. Rapporten och prognosen ska vara Försäkringskassan tillhanda senast 
31 juli. Detta hinner med andra ord inte behandlas vid vårt nästa styrelse. 
 
Därför är det önskvärt att ordförande och vice ordförande kan ges delegation att 
skriva under den ekonomiska rapporten med prognos som ska sändas till 
Försäkringskassan senast 31 juli. 
 
BESLUT 
• att ordförande och vice ordförande ges delegation att skriva under ekonomisk 

rapport med prognos som Försäkringskassan ska ha senast 31 juli. 
 
§ 412           Information av Thomas Gustafsson ang. Samordningsförbundens           
                    nätverkskonferens i Piteå 22-23 april 
                    Då Thomas Gustafsson ej medverkar vid dagens styrelsemöte så får Gustafsson   
                    informera vid nästa styrelsemöte. 
 

Antecknas till protokollet. 
 
§ 413           Remissvar ang. Nationellt nätverk (Bil 7)     

Liljebäck redovisar remissvaren.  
 
Antecknas till protokollet. 
 

§ 414            Medlemskap i Nationellt nätverk (Bil 8.) 
 

BESLUT 
• att inte ansöka om medlemskap i Nationellt nätverk 

 
§ 415          Information av Gun-Marie Daun ang. hennes möte med                   
                   socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson den 22 april hos Lernia     
                   i Göteborg 
                   Den 22 april träffade Daun socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson  
                   och informerade henne om Samordningsförbundets verksamhet. Det var mycket  
                   uppskattat.             

 
Antecknas till protokollet.  

 
§ 416          Nulägesrapport om de olika projekten. 
                   Liljebäck rapporterar om nuläget. Det är bara två projekt/insatser som inte har 

 kommit igång och det är Orvar II och Jobbcoach Kungälvs Kommun. Orvar II har 
tänkt komma igång efter sommaren och Jobbcoach Kungälvs Kommun ska ha en 
person klar till den sista juni. 
 
Antecknas till protokollet 
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§ 417 Övriga frågor 

•  inbjudan till utbildningsdag den 14 oktober för ledamöter och ersättare i 
samordningsförbundens styrelser. 
Liljebäck delar ut inbjudan och tar emot anmälningar från Inga Olsson och 
Marianne Nilsson. 

•  inbjudan till Samordningsförbundens dag den 26 oktober 2009 
Liljebäck delar ut inbjudan och tar emot anmälningar från Gun-Marie 
Daun, Agneta Malmsten, Georg Hohner, Marianne Nilsson och Eva 
Eriksson 

• Uppvaktning 
Marianne Nilsson uppvaktas med en blomma av styrelsen då hon fyllt 60 
år. 
  

§ 418 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
   

  
 

 
   

 Ordförande:_______________________________ 
                    Agneta Malmsten 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Gun-Marie Daun 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  

 
 


