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Datum:  Fredagen den 19 mars 2010 
Tid: Kl. 09.00 – 11.30 
Plats:  Samordningsförbundets konferenslokal, Västra Gatan 64 i Kungälv 
 
Närvarande 
Ledamöter Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun 
 Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen 
 Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
  
Ersättare:      Inga Olsson (c), Tjörns Kommun 
 Georg Hohner, Arbetsförmedlingen 
 Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen  
Ansvarig 
tjänsteman: Per Liljebäck 
Övriga: Agneta Svensson, samordnare Utgångspunkten, Kent Edwall, arbetsvägledare 

Utgångspunkten och Emelie Jighede, arbetsvägledare för personer där 
sjukersättning upphör (samtliga med under § 474). Thobias Carlsson, jobbcoach, 
projekt Kungälvs Kommun (§ 475) 

 
 
 
§ 469 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden Agneta Malmsten hälsar välkommen och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 470 Upprop  

Vid dagens möte är ersättarna Eva Svensson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (s), Ale 
Kommun och Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun förhindrade att närvara. 

 
§ 471 Fastställande av dagordning 
 

BESLUT 
 att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan 

med följande tillägg: 
- samordningsförbundens dag den 26 oktober 
- kontakt med hälsosamordnare 
- samordningsförbundets hemsida 
- ansökan om ESF-medel 

 
§ 472 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1)  
 

BESLUT 
 att godkänna sammanträdesprotokoll från 2010-02-12. 
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§ 473 Revisorernas årsberättelse för 2009 (Bil. 2 och 3) 

Per Liljebäck redovisar revisorernas årsberättelse för 2009. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 
Revisorerna tillstyrker också att samordningsförbundets årsredovisning godkänns. 

 
 BESLUT 

 att godkänna revisorernas årsberättelse för 2009. 
 
§ 474 Information från Projekt Utgångspunkten 

Information från Agneta Svensson, Kent Edwall och Emelie Jighede. Ökad 
inströmning av ärenden, ca 5 stycken/vecka. Totalt är idagsläget 55 stycken personer 
inskrivna. Man lyckas få ut cirka en person i veckan i arbete  
Gun-Marie Daun berättar att man diskuterar inom Kungälvs Kommun att tillföra. 
extra resurser till Utgångspunkten då man tycker att arbetssättet är mycket 
framgångsrikt. Beslut tas inom de närmsta veckorna.  
Just nu arbetar Emelie Jighede med fyra personer där sjukersättning upphör. 
Samtliga är ute i praktik, någon har fått arbete med ekonomiskt stöd från AF.  

 
                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 475            Information från Projekt Jobbcoach Kungälvs Kommun  
 Thobias Carlsson informerar. Han arbetar i nuläget med ett 20-tal personer som uppbär              
 försörjningsstöd. En del av dessa är även aktuella för stöd och hjälp av öppenpsyk.  

 Han berättar vidare att han lägger tyngdpunkten på att försöka motivera och 
entusiasmera personerna att våga ta steg som på sikt kan leda till att de blir 
självförsörjande. Han upplever att det är en oerhört svårmotivierad målgrupp. 
 
Antecknas till protokollet.   

 
§ 476            Nationell konferens i Malmö 21-22 april 

Agneta Malmsten och Marianne Nilsson anmäler att de vill åka på konferensen. 
Liljebäck får i uppdrag att anmäla Malmsten och Nilsson till konferensen. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 477             Förslag på konferensdag för styrelse, chefer och medarbetare 

Styrelsen föreslår att konferensdagen genomförs den 24 september. Halvdags 
konferens på förmiddagen och styrelsemöte på eftermiddagen. Thomas 
Gustafsson föreslår att vi även bjuder in någon som kan prata om det ”nya” SUS 
som är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom 
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rehabiliteringsområdet. Per Liljebäck får i uppdrag att fylla dagen med lämpligt 
innehåll. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 478             Arbetsförmedlingens representation i styrelsen 

Thomas Gustafsson och Georg Hohner informerar att fr.o.m. 1 april 2010 så 
kommer Georg Hohner att vara ordinarie ledamot i styrelsen och Thomas 
Gustafsson ersättare. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 479             Grön rehabilitering i Stenungsund och på Tjörn 

Per Liljebäck informerar om att både projekt Växtkraft i Stenungsund och projekt 
Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn har beviljats ESF-medel. 
Eftersom styrelsen tog positiva beslut förra året att medverka finansiellt i 
projekten om de beviljades ESF-medel så får nu Per Liljebäck i uppdrag att 
utforma Avtal/Uppdragsbeskrivning för de båda projekten. 

 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 480            Övriga frågor 

- Samordningsförbundens dag den 26 oktober 
Är inställd p.g.a. valet i höst. Våren 2011 kommer det istället att genomföras en 
utbildningsdag för nya styrelseledamöter och dess ersättare. 

- Kontakt med hälsosamordnare 
Vid förra styrelsemötet fick Per Liljebäck i uppdrag att kontakta de hälsosamordnare 
som finns i SOF:s kommuner och diskutera diverse frågor. Per Liljebäck har bjudit in 
samtliga hälsosamordnare till möten med de olika Lokala ledningsgrupperna (LLG). 
Per Liljebäck har även bjudits in till ett möte med hälsosamordnarna för att diskutera 
bl. a. möjligheten för hälsosamordnarna att hjälpa till att uppdatera en 
”aktivitetskatalog” som är mycket användbar för bl. a. läkare när de skriver fysisk 
aktivitet på recept. 

- Samordningsförbundets hemsida 
Vi förra mötet fick presidiet i uppdrag att hitta på ett lämpligt domännamn. 
Samordningsförbundets hela webbadress kommer att heta www.sofvg.se/alvochkust . 
Hemsidan kommer att vara fullt i bruk i mitten av april. 

- Ansökan om ESF-medel 
Per Liljebäck fick vid förra mötet i uppdrag att se vilka möjligheter 
Samordningsförbundet har att söka ESF-medel. Per Liljebäck informerar att detta inte 
har hunnits med till dags dato men en redovisning kommer styrelsen att få vid 
styrelsemötet den 11 juni. 
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§ 481 Sammanträdet avslutas 
 Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat.  
   

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

 
 
   
     
  

  


