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

 
Sekreterare: Per Liljebäck 
 
 
 
§ 135 Sammanträdet öppnas 

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

 
§ 136 Upprop 

Vid dagens möte är ledamoten Mona-Britt Gillerstedt förhindrad att närvara och 
ersätts av Bengt Gustafsson (m), Kungälvs kommun. 

 
§ 137 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

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

- val av justerare 
§ 138 Val av justerare 
 
 BESLUT 

• att utse Bengt Gustavsson att justera dagens protokoll.  
 
§ 139 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT: 

• att godkänna sammanträdesprotokoll från 2006-11-09. 
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§ 140 Verksamhetsplan och budget för 2007 – 2009, för 2007 en preciserad 
budget 
Dagens möte är offentligt då verksamhetsplan och budget för 2007 kommer att 
behandlas. Annons om inbjudan till dagens möte var infört i Kungälvs Posten 
den 20 november 2006. 
 
Liljebäck redovisar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 – 2009, 
för 2007 en preciserad budget. En konstruktiv diskussion följde kring innehållet 
i verksamhetsplanen. Några smärre justeringar gjordes i texten. En fråga lyftes 
om möjligheten att kunna använda balanserat styrkort när uppföljning ska göras, 
inte bara utifrån olika insatser som görs i Samordningsförbundets regi utan även 
hur styrelsens och ansvarig tjänstemans arbete utförs. 
 
BESLUT 

• att anta verksamhetsplan och budget för 2007 – 2009, för 2007 en 
preciserad budget 

• att Liljebäck får i uppdrag att ta kontakt med regionala 
utvärderingsgruppen i Västra Götaland om möjligheten att använda och 
utveckla balanserat styrkort som ett uppföljningsinstrument för 
Samordningsförbundens verksamhet 

 
§ 141 Förslag om anställning av ansvarig tjänsteman fr. o m. 2007-01-01
  
 BESLUT 

• att utse Per Liljebäck som ansvarig tjänsteman fr.o.m. 2007-01-01 på  
75 % av en heltid. På resterande 25 % arbetar Liljebäck kvar på 
Försäkringskassan. 

• presidiet får i uppdrag att slutföra överenskommelsen med Liljebäck och 
hans arbetsgivare Försäkringskassan. 

 
§ 142 Ekonomiavtal 2007 

Liljebäck redovisar två förslag på offerter om ekonomiavtal som inkommit från 
Uppdragskontoret Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen, 
Administrativt Centrum i Uddevalla.  Det nya ekonomiavtalet ska gälla fr.o.m. 1 
januari 2007. 
 
BESLUT 

• att anta den offert som inkommit från Västra Götalandsregionen, 
Administrativt Centrum i Uddevalla. Avtalet gäller fr.o.m. 1 januari 
2007. 

 
§ 143 Sammanträdesdatum 2007 (fram till 31 mars) 
  

BESLUT 
Styrelsen har styrelsemöten enligt följande: 

• fredag den 12 januari kl 09.00 – 12.00 
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• tisdag den 6 februari kl 13.00 – 16.00 
• fredag den 23 mars kl 12.00 – 16.00 (vi inleder med lunch) 

 
 
§ 144 Lägesrapport om projekt ”Unga vuxna” 

Liljebäck informerar om att samtal har förts med styrgruppen för unga vuxna och 
beredningsgruppen vilket innehåll projektet ska ha och hur arbetet rent metodiskt 
ska utföras. Det finns fortfarande frågetecken kring var man ska bedriva 
verksamheten, vilka kostnader projektet medför och vilka personalinsatser som 
behövs.  
Liljebäck ska träffa delar av styrgruppen och beredningsgruppen den 11  
december och bereda frågan vidare. Förslag till beslut om projektet ”Unga 
vuxna” ska kunna tas på styrelsemötet den 12 januari 2007. 
 

 Antecknas till protokollet 
 
§ 145 Revisorerna deltar vid nästa styrelsemöte den 12 januari 2007 

Liljebäck har varit i kontakt med Samordningsförbundets revisorer som har gett 
klartecken till att kunna medverka vid nästa styrelsemöte. Revisorerna inbjuds 
att delta på styrelsemötet från kl. 10.00 den 12 januari 2007.  
 

§ 146 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor noterades. 

                   
§ 147 Sammanträdet avslutas 

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

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


