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Kungälvs kommun 
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Samordningsförbundet Kungälv 

 
 
Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
Datum: 6 februari 2007 
Tid: Kl. 13.00 – 14.30 
Plats: Inlandsrummet, Kungälvs kommunhus 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter: Ulla Y Gustafsson (s), Försäkringskassan, vice ordförande 
 John Gunnar Ericsson (s), Västra Götalandsregionen 
 
Ersättare:  Bengt Gustavsson (m), Kungälvs kommun 

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

 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
 
 
 
§ 158 Sammanträdet öppnas 

Vice ordförande Ulla Y Gustafsson hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 

 
§ 159 Upprop 

Vid dagens möte är ledamöterna Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs kommun 
och Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden förhindrade att närvara. 
Mona-Britt Gillerstedt (s), ersätts av Bengt Gustavsson (m), Kungälvs kommun 
och Thomas Gustafsson ersätts av Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 

 
§ 160 Fastställande av dagordning och val av justerare 
  
 BESLUT: 

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

- att under § 165 föreslå styrelsen att besluta om fullmakt för 
Västra Götalandsregionen, Administrativt Centrum att göra 
utbetalningar för Samordningsförbundets Kungälv 

- utredning vill förbättra finansiell samordning  
- Ernst & Youngs arbete med att kartlägga Samordningsförbundets 

styrning och kontroll 
 

• att utse Bengt Gustavsson att justera dagens protokoll. 
 
§ 161 Föregående sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesprotokoll från 2007-01-12 godkänns 
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Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
                     Antecknas till protokollet. 
 
§ 162 Årsredovisning 2006 
 Liljebäck redovisar ett förslag till Årsredovisning för 2006 (Bil. 1) 
  
 Liljebäck får i uppdrag att justera en del text samt komplettera med ytterligare 

uppgifter för att få årsredovisningen komplett. 
 
 Antecknas till protokollet 
 
§ 163 Byte av bank från SEB till Nordea 
 

Anledningen till att föreslå byte av bank är att det blir en smidigare hantering av 
ekonomiadministrationen för Västra Götalandsregionen, Administrativt 
Centrum som använder sig av Nordea. 

   
 BESLUT 

• att byta bank från SEB till Nordea 
 
• paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
§ 164 Indragen fullmakt för Kungälvs kommun, uppdragskontoret att utföra 

utbetalningar för Samordningsförbundet Kungälv samt  
att ge Västra Götalandsregionen, Administrativt Centrum fullmakt att göra 
utbetalningar för Samordningsförbundet Kungälv 
 
BESLUT 

• att fullmakt upphör att gälla för Kungälvs kommun, uppdragskontoret att 
utföra utbetalningar för Samordningsförbundet Kungälv 

• att ge Västra Götalandsregionen, Administrativt Centrum fullmakt att 
göra utbetalningar för Samordningsförbundet Kungälv 

 
• paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
§ 165 Budget ”Unga vuxna” (Bil 2) 

Vid Samordningsförbundet Kungälvs förra styrelsemöte redovisade Liljebäck ett 
avtal kring projektet ”Unga vuxna”. Liljebäck fick då i uppdrag att till dagens 
möte återkomma med en mer preciserad budget för projektet. 
Liljebäck redovisar för styrelsen en mer preciserad budget men poängterar att 
det är mycket osäkra siffror då man t.ex. inte har fått klart hur stor 
hyreskostnaden kan bli.  
 
Styrelsen har förståelse för att siffrorna i nuläget är osäkra. Liljebäck får i 
uppdrag att återkomma till styrelsen när siffrorna är mer tillförlitliga. 
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Vid förra mötet bestämdes budgetramen till 1 500 tkr på årsbasis.  
Projektet beräknas komma igång en bit in på år 2007 så därför kommer inte hela 
budgeten att gå åt under 2007. 
 
Budgeten för år två föreslås preliminärt uppgå till 1 500 tkr 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 166 Övriga frågor 

• Utredning vill förbättra finansiell samordning 
• Liljebäck informerar om ovanstående utredning. Mer om utredningen 

finns att läsa i ”Statens offentliga utredningar SOU 2007:2 
• Ernst & Youngs arbete med att kartlägga Samordningsförbundets 

styrning och kontroll 
Ernst & Young AB är utsedd av Riksrevisionen att vara Statens 
revisorsrepresentant att granska Samordningsförbundet Kungälv. 
För att kunna kartlägga Samordningsförbundets styrning och kontroll så 
har Ernst & Young bett att få ett antal dokument att granska. Liljebäck 
informerar styrelsen om vilka dokument ansvarig tjänsteman kommer att 
sända till Ernst & Young. 

 
§ 167 Sammanträdet avslutas 

Vice ordförande Ulla Y Gustafsson tackar de närvarande för visat intresse och 
förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Vice ordförande:_______________________________ 
                           Ulla Y Gustafsson 
 
 
 
Justerande:________________________________ 
                  Bengt Gustavsson 
 
 
 
Sekreterare:________________________________ 
                   Per Liljebäck  


