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Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
 
Tid: 8 september 2006, kl. 14.15 – 16.00 
Plats: Hörsal 1, Mimers Hus, Kungälv 
 
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 Gustafsson (m), Kungälvs kommun (§ 102 – § 109) 
 Ann-Marie Zachrisson (m), Försäkringskassan 

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
 Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 
 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
Övriga: Anna Andersson , deltog på § 102 - § 109 
 
§ 102 Sammanträdet öppnas 
 Mona-Britt Gillerstedt hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
§ 103 Upprop 
 Samtliga kallade ledamöter och ersättare är närvarande vid dagens möte. 
 
§ 104 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

• att fastställa dagordningen enligt den i förväg utsända 
föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt 

- uppsägning av ekonomiavtal 
- ”Umeå-dagen” den 17 oktober 

• att Per Liljebäck väljs som sekreterare vid dagens och kommande 
styrelsemöten. 

 
§ 105 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT: 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2006-08-14 
 
§ 106 Presentation av Per Liljebäck 

Mona-Britt Gillerstedt informerar att presidiet har, enligt uppdrag från förra 
styrelsemötet 2006-08-14, anställt Per Liljebäck under en begränsad tid på 50 % 
som tillförordnad ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Kungälv.  
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En överenskommelse som reglerar anställningsvillkor m.m. är upprättad mellan 
Liljebäcks arbetsgivare Försäkringskassan och Samordningsförbundet Kungälv. 
 
Styrelsen godkände presidiets beslut. 
 
Per Liljebäck presenterar sig. 

 
§ 107 Rapport från presidiet avseende rekrytering av ordinarie ansvarig 

tjänsteman 
Liljebäck får i uppdrag att ta fram annons och redigera eventuell text samt 
skicka ut detta förslag till styrelsens ledamöter och ersättare för godkännande. 
Liljebäck ansvarar sedan för att annonsen kommer ut på Samordningsförbundets 
medlemmars intranät  

 
§ 108 Revisionsberättelse för år 2005, utsänd med kallelsen 
 Synpunkterna från revisorerna noteras och antecknas till protokollet. 
  
§ 109 Delårsrapport per 0831 
 Delårsrapporten gås igenom. Efter diskussion ska en mening strykas i sin helhet.  

Anna Andersson får i uppdrag att justera texten och därefter skicka 
delårsrapporten till Liljebäck 

 
 BESLUT: 

• att godkänna delårsrapporten med denna justering av texten. 
 

Efter denna punkt avtackades avgående ansvarig tjänsteman Anna Andersson av 
ordförande Mona-Britt Gillerstedt.  

 
§ 110 Information från FALK`s möte 060908 

Mona-Britt Gillerstedt informerar att man haft ett möte kring FALK`s framtid 
idag på förmiddagen. Falk kommer att läggas ned från och med 1 januari 2007 
och uppstå som Kungälvs Folkhälsoråd. Vilka delar som överföras till 
Samordningsförbundet får vi diskutera under hösten. 
 
Liljebäck får i uppdrag att sända de minnesanteckningar som fördes på mötet till 
samtliga i styrelsen innan konferensen den 2 – 3 oktober. 
 
Informationen antecknas till protokollet 

 
§ 111 Marstrand 2 – 3 oktober 

Inbjudningar till konferensen har gått ut till Samordningsförbundets styrelse och 
beredningsgrupp till delar av FALK`s ledningsgrupp. 
De frågor vi främst kommer att diskutera är: 

• organisering av verksamheten 
• gränsdragningar FALK/FRISAM/Samordningsförbundet (FINSAM) 
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• framtida aktiviteter 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 

§ 112 Övriga frågor 
 

-     Uppsägning av ekonomiavtal 
Ulla Y Gustafsson berättar att Samordningsförbundet har ett avtal om 
ekonomihanteringen för förbundet med Kungälvs kommun. 
I en del andra Samordningsförbund använder man sig av Regionens 
Administrativt Centrum. Ett exempel på ett sådant avtal delas ut på 
mötet. 
Vid en snabb jämförelse mellan de båda avtalen så kan man utläsa att 
Administrativt Centrum debiterar en lägre kostnad för sitt arbete. 
 
BESLUT: 

• Liljebäck får i uppdrag att skriva ihop en uppsägning av avtalet med 
Kungälvs kommun. Därefter skriver Liljebäck ihop ett nytt förslag till 
avtal. Kungälvs kommun och Administrativt Centrum får ta ställning till 
avtalsförslaget och inkomma med kostnadsförslag. 

 
-    ”Umeå-dagen” 17 oktober 

 
BESLUT: 

• De ledamöter och ersättare som har möjlighet att delta på ”Umeå-dagen” 
har rätt att göra detta, efter anmälan till ansvarig tjänsteman. 

 
-     Ulla Y Gustafsson informerar om att det ska anordnas en nationell  
       konferens i Göteborg om finansiell samordning den 12 – 13 oktober. 
       Den 13 oktober har Samordningsförbundet Kungälv inbjudit till en  
       halvdags konferens i Kungälv för att informera politiker och tjänstemän  
       om Samordningsförbundets arbete. 

Risken kan vara att inte så många kommer till ”vår” konferens. Till dags         
dato så har 14 stycken anmält sig. 
Ulla återkommer till styrelsen om konferensen ska ställas in. 

 
- Liljebäck får i uppdrag att till samtliga i styrelsen tillsända en skrift som 

heter ”Unga vuxna med psykiska bekymmer” 
 
§ 113 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande Mona-Britt Gillstedt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
 Sammanträdet avslutat. 
 

 
 
Ordförande:_______________________________ 
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Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

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

 
 
 
    


