
Försäkringskassan Västra Götaland Styrelseprotokoll 1(3) 
Kungälvs kommun 2006-05-09 
Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län 
Västra Götalandsregionen 

 

Samordningsförbundet Kungälv 

 

 
Samordningsförbundet Kungälv, Kungälvs kommun, 442 81 KUNGÄLV 

 
Tid: 9 maj, 2006 kl. 09.00-11.00 
Plats: Inlandsrummet, Kungälvs kommun, Ytterbyvägen 2 
 
Närvarande: 
 
Ledamöter: Mona-Britt Gillerstedt (s) Kungälvs kommun 
 Ulla Y Gustafsson (s) Försäkringskassan 
 John Gunnar Ericsson (s) Västra Götalandsregionen 
 Thomas Gustafsson Arbetsförmedlingen 
 
Ersättare: Bengt Gustafsson (m) Kungälvs kommun 
 Ann-Marie Zachrisson (m) Försäkringskassan 
 Marianne Nilsson (kd) Västra Götalandsregionen 
 Johan Bräutigam Länsarbetsnämnden 
 
Sekreterare: Anna Andersson  
 
Övriga: Anna- Carin Sandberg Arbetsförmedlingen Kungälv  
 
 
 § 76 Sammanträdet öppnas 
 Mona-Britt Gillerstedt hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
§ 77 Upprop 
  
§ 78 Fastställande av dagordning 
  
 BESLUT: 

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

- förslag att samfinansiera en Resursperson 
- skrivelse från Bengt Gustafsson 

 
§ 79 Föregående sammanträdesprotokoll 
 
 BESLUT: 

 att godkänna föregående sammanträdesprotokoll. 
 
§ 80 Information från arbetsförmedlingen Kungälv  

Kontorschef Anna – Carin Sandberg informerar om arbetslöshetssituationen i 
Kungälv och konstaterar att det i Kungälv finns relativt många deltidsarbetslösa. 
Arbetsförmedlingen har som verksamhetsmål att andelen deltidsarbetslösa skall 
minska. Se bilaga 1. 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 81 Mötestider för styrelsen hösten 2006  
 
 Förslag på mötestider är utsänt sedan tidigare.  
 
 BESLUT: 

 att fastställa mötestider för styrelsen enligt bilaga 2. 
 
§ 82 Förslag om samverkan AF/FK/IFO 
 Tjänsteutlåtande 2006/1 har bifogats kallelsen.  
 
 BESLUT: 

 att för tiden 1 juli, 2006 till 31 december, 2006 reservera medel ur 
Samordningsförbundet Kungälvs budget för stöd i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande till utveckling av Samverkan AF/FK/IFO med 200 Tkr. 

 
§ 83 Förslag om utbildningsdag hösten 2006 
 Tjänsteutlåtande 2006/2 har bifogats kallelsen.  
 
 BESLUT: 

 att reservera medel ur Samordningsförbundet Kungälvs budget för en 
halv utbildningsdag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.  

 
§ 84 Anmälan av delårsrapport 
 Delårsrapporten har bifogats kallelsen. 
  
 BESLUT: 

 att anteckna anmälan om delårsrapport till protokollet. 
 
§ 85 Information från ansvarig tjänsteman 

1. Arbetet med kartläggning av unga vuxna fortgår med fokus på frågan om 
vad handläggarna saknar för gruppen. Förhoppningen är att förslag på 
åtgärd/insats för gruppen skall kunna lämnas vid nästa styrelsemöte den 
8 september 2006.  

2. Styrelseprotokoll och minnesanteckningar från presidiemöten kommer 
fortsättningsvis att distribueras via e-post. 

3. Styrelsens medlemmar uppmanas kontakta ansvarig tjänsteman om 
bekymmer uppstår vad gäller arvodeshanteringen. 

4. Skriften ”Rekommendationer och stöd gällande finansiell samordning” 
delas ut. 

 
§ 86 Övriga frågor  

– Tjänsteutlåtande från Per-Olov Kjellén, Försäkringskassan, med förslag om att 
samfinansiera en Resursperson för stöd vid införande och tillämpning av System 
för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet – SUS, har 
inkommit. Delas ut på mötet.  
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BESLUT: 

 att tillstyrka förslaget i enlighet med inkommet tjänsteutlåtande av Per-
Olov Kjellén. 

 
– Bengt Gustafsson har lämnat in en skrivelse till ordföranden och ansvarig 
tjänsteman för Samordningsförbundet Kungälv. Skrivelsen delas ut på mötet. 
Frågan behandlas under § 85 p. 1 och Bengt Gustafsson är tillfreds med den 
rapport och tidsplanering som där anges. 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
– Diskussion om beredningsgruppens sammansättning där styrelsen underströk 
att gruppen bör ha mandat att göra överenskommelser gällande sina respektive 
verksamheter.  

 
Informationen antecknas till protokollet. 
 

§ 87 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Mona-Britt Gillerstedt tackar de närvarande, önskar alla en trevlig 
sommar och förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
Ordförande:____________________________________ 
                   Mona-Britt Gillerstedt  
 
 
 
 
Justerande:_____________________________________ 
                  Ulla Y Gustafsson 
 
 
    
 
Sekreterare:____________________________________ 
                   Anna Andersson   

 
 Bilagor: 

1. Statistikunderlag från arbetsförmedlingen 
2. Mötestider för hösten 2006 


