
Försäkringskassan Västra Götaland                                      Styrelseprotokoll 2006-10-03 
Kungälvs kommun 
Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län 
Västra Götalandsregionen 
 

Samordningsförbundet Kungälv 

 
 
Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
 
Tid: 3 oktober 2006, kl. 08.30 – 11.00 
Plats: Villa Maritime, Marstrand 
 
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:  Ann-Marie Zachrisson (m), Försäkringskassan 

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
  
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
 
 
§ 114 Sammanträdet öppnas 
 Mona-Britt Gillerstedt hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
§ 115 Upprop 

Vid dagens möte saknas ersättarna Bengt Gustafsson (m), Kungälvs kommun 
och Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden.  

 
§ 116 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

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

- att ta fram en folder med information om Samordningsförbundet. 
- Samordningsförbundets hemsida  

 
§ 117 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT: 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2006-09-08. 
 
§ 118 Reflektioner från diskussionerna den 2 okt 

Samtliga var överens om att gårdagens diskussioner varit konstruktiva och 
givande. Liljebäck sammanställer det som togs upp i gårdagens diskussion och 
sänder materialet till samtliga som var med vid gårdagens möte. 
 
Beredningsgruppen tog bl. a upp om de kan få vara med och intervjua de 
personer som styrelsen tar ut vid rekryteringsprocessen. Styrelsen tycker att 
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beredningsgruppen inte ska medverka vid själva rekryteringsprocessen utan när 
en av de sökande till tjänsten har utsetts som lämplig kandidat till ansvarig 
tjänsteman så ska beredningsgruppen få möjlighet att träffa denna person innan 
formellt beslut om anställning tas. 
 
Sedan tidigare har det beslutats att presidiet ska genomföra 
anställningsintervjuer och lägga fram ett förslag på lämplig person till ansvarig 
tjänsteman för de övriga i styrelsen. Nu lyfts frågan om inte övriga ordinarie 
ledamöter också ska medverka vid anställningsintervjuerna. 
 
BESLUT: 

• ledamöterna John Gunnar Ericsson (s), Västra Götalandsregionen och 
Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden ska tillsammans med presidiet 
genomföra anställningsintervjuerna. 

 
§ 119 Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser 
Beslut om samråd kan ske vid nästa möte den 9 november 2006 då 
Länsarbetsnämnden, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen inte 
diskuterat och beslutat i frågan internt. 
Utgångspunkten ska vara att samtliga ingående parter kvarstår att finansiera 
Samordningsförbundet med 700 tkr vardera.  
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 120 Budget för 2007 – 2009 (för 2007 en preciserad budget) 

Liljebäck presenterar ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för 
2007. 
 
Liljebäck får tillsammans med beredningsgruppen i uppdrag att presentera ett 
färdigt förslag till verksamhetsplan för 2007 vid nästa möte den 9 november 
2006. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 121 Rapport om rekryteringsarbetet av ansvarig tjänsteman 

Diskuterades under § 118. 
 
Antecknas till protokollet 
 

§ 122 Övriga frågor 
 

-     Att ta fram en folder med information kring Samordningsförbundet 
Folderns innehåll ska i första hand rikta sig till förtroendevalda, chefer 
och handläggare/motsvarande. Samordningsförbundet Göteborg Väster 
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har tagit fram en bra folder som kan användas som exempel även för 
Samordningsförbundet Kungälv. 

 
      -     Samordningsförbundets hemsida  
            Hemsidan behöver uppdateras samt länkas till vår gemensamma                
            webbsida www.samverkanvg.se . Liljebäck får i uppdrag att kontakta  

             kommunens IT-ansvarig, Noel Corner, och diskutera hur det ska lösas. 
 

-     Revisorer 
Liljebäck informerar styrelsen om att han ska träffa Samordnings-
förbundets revisorer den 5 oktober.  

 
§ 122 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande Mona-Britt Gillstedt tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 
 sammanträdet avslutat. 
 

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

 
 
 
    

http://www.samverkanvg.se/

