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Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
Datum: 12 januari 2007 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 
Plats: Bohusrummet, Kungälvs kommunhus 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter: Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs kommun, ordförande 

Ulla Y Gustafsson (s), Försäkringskassan, vice ordförande 
 John Gunnar Ericsson (s), Västra Götalandsregionen 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 
Ersättare:  Bengt Gustavsson (m), Kungälvs kommun 

Ann-Marie Zachrisson (m), Försäkringskassan 
Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 

 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
Övriga: Lennart Thorsson, revisor utsedd av Kungälvs kommun och Vilhelm Rundqvist, 

revisor utsedd av Riksrevisionen. Deltog under § 155. 
 
 
 
 
§ 148 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Mona-Britt Gillerstedt hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 

 
§ 149 Upprop 

Vid dagens möte är samtliga ledamöter och ersättare närvarande 
 
§ 150 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

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

- arvodesregler 2007 
 

§ 151 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2006-11-27. 
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§ 152 Förslag till åtgärder utifrån ”Revisorsrapport över översiktlig granskning 
av delårsbokslut”. Bil 1. 

 
 BESLUT: 

• att godkänna förslaget 
 
§ 153 Överenskommelse mellan Samordningsförbundet, Liljebäck och hans 

arbetsgivare Försäkringskassan. Bil 2. 
 
BESLUT 

• att godkänna överenskommelsen 
 
§ 154 Projekt ”Unga vuxna”. Bil 3. 
 Liljebäck redovisar ett förslag till uppdragsbeskrivning för gruppen ”Unga  

vuxna”.   
 BESLUT 

• att projektet ”Unga vuxna” ska sättas igång utifrån intentionerna i 
redovisad uppdragsbeskrivning. Budgetramen bestäms till 1 500 tkr på 
årsbasis. Liljebäck får i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa en 
mer preciserad budget än den som idag finns framtagen i 
uppdragsbeskrivningen.  

 
§ 155 Diskussion med samordningsförbundets revisorer 

Revisorernas roll är att vara med och utveckla arbetet i Samordningsförbundet. 
 

Det revisorerna bl. a. tittar lite närmare på är hur styrelsen utifrån lagstiftningen 
genomför dess intentioner såsom identifiera rätt målgrupp/er, effektiviserar 
resursanvändningen så att det kommer till gagn för den enskilde individen. Man 
tittar även på styrelsens sätt att styra, leda, följa upp och möjlighet till att 
verkställa beslut. 
 
Den ekonomiska redovisningen ska ha en koppling till de verksamhetsmässiga 
målen. 
 
Revisorerna påpekar att de uppdragsbeskrivningar som Samordningsförbundet 
använder sig av bör benämnas ”Avtal”. 
 
Antecknas till protokollet. 

 
§ 156 Arvodesregler 2007 

Samordningsförbundet tillämpar f n Kungälvs kommuns arvoderingsregler. 
Dessa regler ska ändras under 2007. Ska Samordningsförbundet använda sig av 
dessa nya regler, tillämpa de regler som fanns under 2006 eller använda sig av 
andra arvoderingsregler? 
Många samordningsförbund tillämpar idag Västra Götalandsregionens 
arvoderingsregler samtidigt som man använder sig av Regionens Administrativa 



Försäkringskassan Västra Götaland                                      Styrelseprotokoll 2007-01-12         Diarienr: 
Kungälvs kommun 
Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län 
Västra Götalandsregionen 
 

Samordningsförbundet Kungälv 

 
 
Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

Centrum för att sköta förbundets ekonomiadministration. Det underlättar 
naturligtvis ekonomiadministrationen. 
Eftersom Samordningsförbundet Kungälv f r om 1 januari 2007 använder sig av 
Regionens Administrativa Centrum samtidigt som Kungälvs kommun ändrar 
sina arvoderingsregler så är det lämpligast att använda sig av Västra 
Götalandsregionens arvoderingsregler. 

 
 BESLUT 

• att från och med 2007-01-01 och tills vidare tillämpa Västra 
Götalandsregionens arvoderingsregler 

 
§ 157 Sammanträdet avslutas 

Ordförande Mona-Britt Gillerstedt tackar de närvarande för visat intresse och 
förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Ordförande:_______________________________ 
                    Mona-Britt Gillerstedt 
 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Ulla Y Gustafsson 
 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


