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Vad är styrelsens uppdrag? 
Skriv fria kommentarer, punkter och korta beskrivningar av gruppens samtal! Det är tillåtet att på ett 
konstruktivt sätt kommentera tidigare gruppers kommentarer. 
 
(Glöm inte att spara dokumentet och maila det vidare till rätt grupps gruppansvarige enligt schema!) 
 

Grupp 1 skriver med rött  I  Grupp 2 skriver med grönt  I  Grupp 3 skriver med blått 
 
Grupp 2A 
 
Styrelsens uppdrag är att styra samordningsförbundet.  
Besluta om mål och riktlinjer och budget inför tre år framåt och sedan följer man upp detta i 
styrelsen. Den operativa delen sker i beredningsgrupperna. Sker inte operativa arbetet i 
projektstyrgruppen? 
 
Sista tiden har det gjorts konsekvensanalyser och delegationer. Nytt från 2021 vilket 
medförde nya saker att besluta; flytt och omorganisering m.m.  
Finns en förbundsordning att förhålla sig till, finns en specifik för samordningsförbundet i 
Skaraborg.  
 
Styrelsens uppdrag är att besluta om nya projekt som är kopplade budget - undersöka om 
det finns pengarna till de projekt som presenteras av beredningsgrupperna.  
Beredningen presenterar projekten och beslutar om de ska bli beviljade eller inte.  
Först beredningsgruppen - se om det är färdigt, innan beslutet tas i Styrelsen. 
 
Christel förmedlar mellan styrelse och beredningsgrupp. Christel sammanfattar detta i ett 
informationsbrev så att styrelsen vet vad som ska tas upp. Det kan även handla om 
dilemman som dyker upp i beredningsgrupperna.  
 
3A 
 
Viktigt att tänka på är att man som styrelsemedlem sitter i styrelsen för 
samordningsförbundet och inte främst för sin egen organisation. Utsedd från egen 
organisation men som styrelsemedlem företräder man kommuninvånare i Skaraborg. Så 
beslut behöver inte nödvändigtvis gynna sin egen organisation. Detta kan vara ett svårt 
uppdrag. Och det kan uppstå diskussioner där då det finns olika styrningar från Hälso-
sjukvård och rikspolitik. Ovanligt att det är både tjänstemän och politiker i samma styrelse.  
Men lagen om samverkan är tydlig där.  
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Inom uppdraget kan man tänja lite på gränserna och använder samverkan mellan 
tjänstemän och politiker för att skapa möjligheter.  Man kan lösa och bädda och sopa där 
det går. Prova på tills någon säger stop utifrån regelverk i olika organisationer. Önskar 
förtydligande? 
 
Finns stor påverkansmöjlighet när vi ser strukturella problem utifrån att styrelsen 
representerar 14 kommuner samt statliga myndigheter. Blir en maktfaktor att räkna med.  
 
 
Grupp 1 
 
- Styrelsen har det övergripande ansvaret för förbundet. Leda och styra mot mål, genomföra 
beslut och ansvara för ekonomin. Följa upp åtgärderna och inriktningen. 
 
- Arbetsgivaransvar för förbundschefen. 
 
- Ingen naturlig arena för regionpolitikern att återkoppla till inom Regionen. Gäller både 
tjänstemän och politiker. Hur gör andra Regioner?  


