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Tid: kl. 09.00 – 11.00 
Plats: Inlandsrummet, 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:  Ann-Marie Zachrisson (m), Försäkringskassan 

Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen 
Johan Bräutigam, Länsarbetsnämnden 

 
Övriga Lena Andersson, Försäkringskassan (representant för beredningsgruppen,  
 deltog på § 123 - § 128) 
  
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
 
 
§ 123 Sammanträdet öppnas 
 Mona-Britt Gillerstedt hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
§ 124 Upprop 

Vid dagens möte saknas ersättaren Bengt Gustafsson (m), Kungälvs kommun. 
 
§ 125 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

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

- samordningsförbundens dag den 10 maj 2007 
- inbjudan till allmänheten att vara med och lyssna på nästa möte 

då beslut om verksamhetsplan och budget för 2007 ska tas. 
 
§ 126 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT: 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2006-10-03. 
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§ 127 Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser 

 
 BESLUT: 

• Parterna fastställde i samråd den ekonomiska ramen för år 2007 till 2800 
tkr. 

 
§ 128 Verksamhetsplan och budget för 2007 – 2009, för 2007 en preciserad 

budget 
Liljebäck redovisar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 – 2009, 
för 2007 en preciserad budget. Efter en konstruktiv diskussion kring innehållet 
så får Liljebäck i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen ändra en del 
text och sedan presentera ett färdigt förslag vid nästa möte den 27 november då 
även beslut ska tas i frågan. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 129 Rapport om rekryteringsarbetet av ansvarig tjänsteman   

Åtta personer sökte tjänsten. Det har varit personer med överlag bra kompetens. 
Av dessa åtta sökande har fyra personer intervjuats. 
En av dessa personer kommer man nu att föra fortsatta diskussioner med samt ta 
referenser på. Om allt faller väl ut så kommer personen att bjudas in till nästa 
styrelsemöte den 27 november. 
 
Antecknas till protokollet 

 
§ 130 Ekonomiavtal 

Liljebäck informerade styrelsen om att diskussioner förs med Kungälvs 
kommun och Regionens Administrativa centrum i Uddevalla om nytt 
ekonomiavtal från 1 januari 2007. De båda parterna kommer att inkomma med 
varsitt förslag till avtal som förhoppningsvis styrelsen kan ta beslut om vid nästa 
möte den 27 november. 
 
Antecknas till protokollet 
 

§ 131 Sammanträdesdatum 2007 (fram till 31 mars) 
 Styrelsen föreslog följande datum: 

• fredag den 12 januari kl 09.00 – 12.00 
• torsdag den 8 februari kl 13.00 – 16.00 
• fredag den 23 mars kl 12.00 – 16.00 (vi inleder med lunch) 

 
Antecknas till protokollet 

 
§ 132 Rapport om Samordningsförbundets konferens den 13 oktober och
 konferensen om ”Ungdomshälsans verksamhet i Umeå” den 17 oktober
 Konferensen den 13 oktober blev mycket uppskattad av de ca 35 personerna  
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som deltog. En informativ inledning av Ulla Y Gustafsson kring finansiell 
samordning följdes av en intressant föreläsning av Samverkansteamet väster 
kring deras arbete om samordnande insatser från flera myndigheter för att få 
personer att återfå bästa möjliga funktions- och arbetsförmåga. 
Från styrelsen deltog Mona-Britt Gillerstedt, Ulla Y Gustafsson, Marianne 
Nilsson Ann-Marie Zachrisson och Per Liljebäck 
 
Konferensen den 17 oktober var väldigt intressant. Det var bra föreläsningar och 
givande grupparbete. Ett åttiotal personer deltog. Liljebäck får i uppdrag att ta 
reda på vem som skriftligen sammanställde grupparbetena och sedan skicka 
materialet till samtliga i styrelsen. 
Från styrelsen deltog John Gunnar Ericsson, Mona-Britt Gillerstedt, Thomas 
Gustafsson, Ulla Y Gustafsson, Marianne Nilsson och Ann-Marie Zachrisson 

 
§ 133 Övriga frågor 
 

-     Samordningsförbundens dag den 10 maj  
Ulla Y Gustafsson informerar om att det kommer att anordnas ett 
”Samordningsförbundens dag” den 10 maj 2007. Samtliga samordnings-
förbund i Västra Götaland och dess medlemmar kommer att bjudas in. 
De som står bakom arrangemanget är nätverket av ansvariga tjänstemän i 
Västra Götaland. 

 
      -     Inbjudan till allmänheten att närvara vid nästa möte då beslut om         
             verksamhetsplan och budget för 2007 ska tas  
             Liljebäck får i uppdrag att skriva ihop en inbjudan och sätta in detta i  
             Kungälvs Posten 
                   

§ 134 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Mona-Britt Gillerstedt tackar de närvarande för visat intresse och 
förklararsammanträdet avslutat. 

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


