
Samordningsförbundet Kungälv PROTOKOLL Styrelsen    1(4) 
Nämndhuset Sammanträde 2007-04-02 
442 81 Kungälv 
 
Datum: 2 april 2007 
Tid:  kl. 16.30 – 17.45 
Plats:  Kungälvs nämndhus, Bohusrummet 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter:   Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande 
 Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen, vice ordförande 

Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs kommun 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 
 
Ersättare:      Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs kommun 

Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 
 Marianne Nilsson (kd) Västra Götalandsregionen 
Ansvarig 
Tjänsteman: Per Liljebäck 
 
 
 
§ 177 Sammanträdet öppnas 

Mona-Britt Gillerstedt, tidigare ordförande i Samordningsförbundet Kungälvs 
styrelse, hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 

 
§ 178 Upprop  

Vid dagens möte är ersättare Eva Svensson, Försäkringskassan, förhindrad att närvara. 
Eftersom det är första gången den nya styrelsen för Samordningsförbundet Kungälv 
har styrelsemöte tar vi en presentationsrunda.  

 
§ 179 Val av ordförande för mötet 
  

BESLUT 
• att till ordförande för mötet välja Agneta Malmsten, Försäkringskassan 

 
§ 180 Val av sekreterare för mötet 
  

BESLUT 
• att till sekreterare vid dagens styrelsemöte välja Per Liljebäck, ansvarig 

tjänsteman Samordningsförbundet Kungälv 
 
§ 181 Fastställande av dagordning 

BESLUT 
• att fastställa dagordningen 

 
§ 182 Val av justerare 
 

BESLUT 
• att utse Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen, att justera dagens 

protokoll 
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§ 183 Anmälan om huvudmännens beslut om ledamöter och ersättare i 

Samordningsförbundet Kungälv 
 

Ledamöter:   Agneta Malmsten, Försäkringskassan 
 Gun-Marie Daun (kd), Kungälvs kommun 
 Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden 

  Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen 
 

Ersättare:      Eva Svensson, Försäkringskassan 
 Mona-Britt Gillerstedt (s), Kungälvs kommun 
 Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 

  Marianne Nilsson (Kd) Västra Götalandsregionen 
 
 Antecknas till protokollet. 
 
§ 184 Val av ordförande i Samordningsförbundet Kungälv 2007-04-01 – 2008-03-31 
 Vid bildandet av Samordningsförbundet Kungälv 2005-10-01 kom den då utsedda 

styrelsen muntligen överens om att man skulle rotera ordförandeskap och vice 
ordförandeskap varje år. Statens representanter ska antingen vara ordförande eller vice 
ordförande. Under den förra perioden innehade Kungälvs kommun ordförandeskapet 
och Försäkringskassan vice ordförandeskapet. Under kommande period, 2007-04-01 – 
2008-03-31 ska Försäkringskassan inneha ordförandeskapet och Västra 
Götalandregionen vice ordförandeskapet. Under nästa period, med start 2008-04-01 
ska Västra Götalandsregionen inneha ordförandeskapet och Länsarbetsnämnden vice 
ordförandeskapet. Under den därpå kommande period, med start 2009-04-01 ska 
Länsarbetsnämnden inneha ordförandeskapet och Kungälvs kommun vice 
ordförandeskapet. Sedan fortsätter ordförandeskapet och vice ordförandeskapet att 
rotera enligt ovanstående beskrivning. 

  
BESLUT 

• att till ordförande i Samordningsförbundet Kungälv under perioden 1 april 
2007  t o m 31 mars 2008 välja Agneta Malmsten, Försäkringskassan.  

 
§ 185 Val av vice ordförande i Samordningsförbundet Kungälv 2007-04-01 – 2008-03-31 
  

BESLUT 
• att till vice ordförande under perioden 1 april 2007 tom 31 mars 2008 välja 

Jan-Åke Simonsson, Västra Götalandsregionen 
 
§ 186 Förslag att delegera rätt till ordförande och vice ordförande att besluta om 

delårsbokslut för perioden 2007-01-01 – 2007-03-31 
 

BESLUT 
• att ge ordförande och vice ordförande rätt att besluta om delårsbokslut för 

perioden 2007-01-01 – 2007-03-31 om inte Samordningsförbundets styrelse 
kan ha ett styrelsemöte innan det stipulerade datum passerat för när 
delårsbokslutet ska vara Samordningsförbundets huvudmän och revisorer 
tillhanda. 
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§ 187 Firmatecknare för Samordningsförbundet Kungälv 
 

BESLUT 
• att Samordningsförbundet Kungälvs firma tecknas av ordförande, vice  

ordförande eller förbundets ansvarige tjänsteman två i förening. 
 
§ 188 Attestordning för Samordningsförbundet Kungälv 2007-04-01 – 2011-03-31 

Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden, informerar styrelsen om att revisorerna har 
synpunkter på ansvarig tjänstemans attesträtt då det endast finns en överenskommelse 
om utlåning från Försäkringskassan av ansvarig tjänsteman till Samordningsförbundet 
Kungälv. Förhållandena är desamma i flera av de Samordningsförbund som bildats i 
Västra Götaland. 
Revisorerna menar att den attesträtt som styrelserna beslutat om inte är korrekt. 
Gustafsson ställer sig dock bakom eventuellt beslut om attesträtt för ansvarig 
tjänsteman enligt förslag då det i princip skulle bli omöjligt att få det dagliga arbetet 
inom Samordningsförbundet att fungera om inte ansvarig tjänsteman får denna 
attesträtt. Konsekvensen skulle bli att ordförande och/eller vice ordförande skulle 
sköta all attestering. Frågan bör diskuteras under den gemensamma utbildningsdag 
som samtliga Samordningsförbunds styrelser och dess utsedda revisorer i Västra 
Götaland ska ha den 24 maj 2007. 
 
BESLUT 

• att ordförandes fakturor attesteras av vice ordförande. Vice ordförandes 
fakturor attesteras av ordförande. Fakturor avseende Samordningsförbundet 
Kungälvs övriga ledamöter samt dess ersättare attesteras av förbundets 
ansvarige tjänsteman. 

• att ansvarig tjänsteman attesterar fakturor avseende 
samordningsfunktionen/kansli. Attesträtten gäller upp till ett belopp 
motsvarande två basbelopp. Attestering av fakturor på högre belopp eller 
fakturor som avser tjänsteman attesteras av samordningsförbundets 
ordförande, med vice ordförande som ersättare. 

 
Attestordning för Samordningsförbundet Kungälv gäller från och med 2007-04-01 och 
tills vidare, dock längst till och med 2011-03-31.  

 
§ 189 Information om arvode och ersättningar 

Samordningsförbundet Kungälv tillämpar Västra Götalandsregions 
arvoderingsbestämmelser sedan 2007-01-01. 
 
Liljebäck informerar om gällande arvoden och ersättningar. 
 

 Antecknas till protokollet 
  
§ 190 Information om verksamhetsplan och budget för 2007 (Bil 1)  
 Ansvarig tjänsteman informerar om verksamhetsplan och budget för 2007 

Efter informationen har styrelsen en diskussion om det framtida arbetet. Styrelsen kan 
konstatera att det är särskilt viktigt med beredningsgruppens medverkan i arbetet. 
Styrelsen vill därför att beredningsgruppen inbjuds till nästa styrelsemöte den 28 maj 
för en diskussion om vilka målgrupper som man bör prioritera i det fortsatta arbetet.  
 
Liljebäck får i uppdrag att bjuda in beredningsgruppens ledamöter. 
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 Antecknas till protokollet 
 
§ 191 Information om projekt ”Utgångspunkten” (Bil 2) 
 Liljebäck informerar om projekt ”Utgångspunkten” 
 
 Antecknas till protokollet 

   
§ 192 Sammanträdestider 2007 
 

BESLUT 
Under 2007 ska styrelsen sammanträda enligt följande: 

• måndag 28 maj kl. 08.30 – 12.00 
• tisdag 28 augusti kl. 14.00 – 17.00 
• torsdag 11 oktober kl. 09.00 – 12.00 
• tisdag 27 november kl. 13.00 – 16.00 

 
§ 193 Övriga frågor 

- Liljebäck informerar om konferens ”Samordningsförbundens dag” den 23 maj i 
Göteborg. Konferensen arrangeras av Samordningsförbunden i Västra Götaland. 
Inbjudna är medarbetare i samverkansaktiviteter, samordnare, projektledare, 
styrelser och chefer. Om någon i Samordningsförbundet Kungälvs styrelse är 
intresserad att medverka så görs anmälan till Liljebäck 

- Liljebäck informerar om den utbildningsdag Samordningsförbunds styrelser och 
dess revisorer ska ha den 24 maj 2007. Någon formell inbjudan med 
anmälningsblankett har ännu inte kommit men ska skickas ut under april månad 
till berörda.  

 
§ 194 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Agneta Malmsten tackar de närvarande och förklarar sammanträdet 
avslutat 

   
 
 
Ordförande:_______________________________ 

Agneta Malmsten 
 
 

 
Justerande:________________________________ 

Jan-Åke Simonsson 
 
 
 
Sekreterare:________________________________ 

 Per Liljebäck  
 


