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Sammanträdesprotokoll nr 2  2021-03-09 
 
  
 
Plats och tid  Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp, kl 13.00–15.00 

Beslutande  Christer Landin, ledamot och ordförande, Bjuvs kommun 
  Roger Eliasson, ledamot och vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
  Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne   
   
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Richard Ridwall, ersättare, Region Skåne 
   
    
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2021-03-16  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 12-24 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Reino Persson 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2021-03-09 
 
Datum då anslaget sätts upp  2021-03-17 
 
Datum då anslaget tas ner  2021-04-08 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 12 Mötets öppnande. 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
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§ 13 Val av justeringsman. 
Reino Persson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 14 Tid för justering. 

Justering ska ske 2021-03-16 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 15  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 16 Förslag till verksamhetsberättelse för insatsen Ungsam år 2020. 

Sammanställningen av verksamhetsberättelsen för insatsen Ungsam år 2020 har gjorts av 
tf. verksamhetsledare Kristina Månsson och arbetsmarknadscoach Cathrine Kiefer. 

Verksamhetsberättelsen innehåller följande områden, sammanfattning, samverkan med 
parterna, arbetssättet i Ungsam, deltagarstatistik, reflektioner och avslutning. 

Under 2020 avslutades totalt 14 deltagare (exkl. deltagare från KAA) från insatsen 
Ungsam, varav 2 deltagare började arbeta och 5 deltagare började studera. Av övriga 7 
deltagare avslutades 5 med en vidare hållbar planering samt 2 av annan anledning. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för insatsen Ungsam      
år 2020. 
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§ 17 Förslag till helårsrapport för projekt ANTE år 2020. 

Projektledare Johan Forsgren har sammanställt en reviderad helårsrapport (daterad 
210216) för projekt ANTE – Framåt mot självförsörjning för år 2020. Rapporten 
innehåller rubrikerna projektpresentation, projektarbete under normala omständigheter, 
projektarbetet under rådande pandemi, remissgruppen – 2020 och presentation av resultat 
under det gångna året. 

I projekt ANTE har man under det gånga året 2020 arbetat med 16 deltagare varav 8 
deltagare har avslutats. 3 deltagare avslutades till arbete, 2 deltagare till fortsatta 
rehabiliterande insatser, 2 deltagare p.g.a. flytt och en deltagare av annan anledning. 

 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till helårsrapport (daterad 210216) för projekt 
ANTE för år 2020. 
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§ 18 Förslag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 år 2020.  
Sammanställningen av lägesrapporten för projekt Casemanagement 2.0 för år 2020 har 
gjorts av projektledare och Case manager Pia Lundström. 

Lägesrapporten innehåller rubrikerna, deltagare, under året 2020, projektaktiviteter, 
arbetsmoment, utmaningar för år 2021. 

Under året beslutades om en komplettering av målgruppen till projektet där nu även unga 
vuxna med aktivitetsersättning som ännu inte är inskrivna på arbetsförmedlingen men som 
är eller kan bli aktuella för en gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen är aktuella.   

Under slutet av 2020 beslutade Söderåsens samordningsförbund om en förlängning av 
projektet t.o.m. 2022-03-31 

Under rapporttiden har man i projekt Casemanagement 2.0 jobbat med 7 personer varav en 
person har avslutats till arbete. Ytterligare en person har fått arbete men personen har på 
egen begäran önskat behålla kontakten med projektet.  

 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 
för år 2020.  
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§ 19 Förslag till målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med Riket, 
Skåne och Helsingborgs kommun - hösten 2020. 
Förbundschefen föredrar förslag till målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps kommun. 
Målgruppsanalysen omfattar statistik för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med 
Riket, Skåne och Helsingborgs kommun – hösten 2020. 

Bakgrunden till målgruppsanalysen är att de fem samverkande parterna inom Söderåsens 
samordningsförbund ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov 
av samordnade rehabiliteringsinsatser. Denna målgruppsanalys är den femte i sin ordning. 

Målgruppsanalysen innehåller statistik inom områdena: 
• Arbetslöshet 
• Befolkning 
• Ekonomiskt bistånd 
• Ohälsa 
• Försörjningsmått 
• Unga som varken arbetar eller studerar 
• Utbildning 

 

 
 

 Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps 
kommun i jämförelse med Riket, Skåne och Helsingborgs kommun – hösten 2020 (daterad 
210126 och kompletterad 210211).  
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§ 20     Förslag till uppföljning av internkontrollplan år 2020.  

Enligt bifogad interkontroll för 2020 har ekonom Helena Lindberg, Björnekulla Fastighets 
AB genomfört viss kontroll av fakturor enligt internkontrollplanen. 

1. Kontroll att fakturor attesteras av behöriga. 
Enligt internkontrollplanen ska ekonom Helena Lindberg kontrollera att fakturorna är 
attesterade av behöriga genom att 20 slumpvis utvalda fakturor har granskats. Enligt 
ekonom Helena Lindberg är samtliga granskade fakturor korrekt attesterade och eftersom 
resultatet från kontrollen har varit gott anses ingen vidare åtgärd behövas i dagsläget. 

2. Kontroll av att individinsatserna Ungsam och Ante registreras i SUS. 
Förbundschefen har följt upp individinsatserna Ungsam och Ante i uppföljningssystemet 
SUS och båda har registrerat sina deltagare i SUS. 

3. Granskning av huruvida beviljade projektmedel används på ett icke 
ändamålsenligt sätt. 

Förbundschefen har granskat inkomna rapporter och beskrivningar för pågående projekt 
som finansierats av Söderåsens samordningsförbund för år 2020. Det finns inga tecken på 
att de avsatta medlen inte följer de beskrivningar och inriktningar som är aktuella för 
projekten. 
Ekonomisk avstämning har gjorts för pågående projekt samt tjänsteköp under 2020. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till uppföljning av den interna kontrollen för         
år 2020. 
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§ 21 Förslag till årsredovisning 2020 avseende Söderåsens samordningsförbund. 

Årsredovisning 2020 för Söderåsens samordningsförbund har sammanställts och 
redovisningen innehåller förvaltningsberättelse, översikt över verksamhetens utveckling, 
viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelse av väsentlig betydelse, 
styrning och uppföljning av verksamheten, god ekonomisk hushållning, måluppfyllelse 
och ekonomisk ställning, väsentliga personalförhållanden, förväntad utveckling, 
driftsredovisning, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
redovisningsprinciper, noter och styrelsens underskrift. 

Verksamhetsmålet för Söderåsens samordningsförbund är: 
Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individinriktade- eller 
strukturövergripande insatser för personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara för målgrupper bosatta i Bjuvs- eller Åstorps 
kommun och ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Söderåsens 
samordningsförbund ska verka för att bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun uppnår eller 
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
I årsredovisningen 2020 för Söderåsens samordningsförbund kan man läsa att 
verksamhetsmålet är uppnått under rapportperioden. 

I verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2020 lyfter man fram bl.a. att 
samordningsförbundet ska stödja samverkan mellan myndigheterna och med individen i 
centrum finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkandes samlade ansvar, 
vilket samordningsförbundet har gjort under 2020. 

Det ekonomiska resultatet för år 2020 visar på ett överskott på 46 tkr. 
Medlemsintäkterna uppgår till 3 126 tkr och kostnaderna till 3 080 tkr. 
Det egna kapitalet uppgår till 2 405 tkr.  

 
 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till årsredovisning 2020 avseende Söderåsens 
samordningsförbund samt att översända redovisningen till revisionen. 
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§ 22 Förbundschefen informerar. 
 

Beslut om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden för 2021. 
Försäkringskassan har inkommit med ett beslut om statlig medelstilldelning till 
samordningsförbunden för 2021. Förslaget innehåller inga förändringar för Söderåsens 
samordningförbund i förhållande till tidigare preliminär medelstilldelning. Statlig 
medelstilldelning till Söderåsens samordningsförbund för 2021 är 1 542 000 kr. 

Framställan om medel till Söderåsens samordningsförbund för år 2021. 
Förbundschefen har gjort framställan om medel till Söderåsens samordningsförbund för år 
2021 till Region Skåne på 771 000 kr, Bjuvs kommun på 385 500 kr och Åstorps kommun 
på 385 500 kr. Den statliga medelstilldelningen kommer till samordningsförbunden efter 
beslut från Försäkringskassan. 

Sammanställning av enkätundersökning angående pandemins effekter. 
Undersökningen är gjord av NNS och Samordningsförbundet i Uppsala län. 
Förbundschefen föredrar en sammanställning av enkätundersökningen. Svaren är inte 
entydiga utan det finns olika effekter bland förbunden av hur pandemin har påverkat 
verksamheterna och förbunden. 

Skrivelse från SKR till regeringen angående Finsam. 
Förbundschefen informerar om skrivelsen från SKR som är lämnad till regeringen där man 
skriver att en översyn av Finsam är nödvändig och att ”Den finansiella samordningen är 
en viktig nyckel för att fler ska komma i arbete. När Arbetsförmedlingen reformeras är en 
översyn av Finsam nödvändig för att säkra stödet till de mest utsatta”. Vidare beskrivs att 
översynen bör inkludera en målgruppsbeskrivning av hur insatserna kan säkras över tid 
med utgångspunkt i hur insatserna kan komma fler tillgodo och hur den ingående parternas 
engagemang kan säkras. 

Svar till Försäkringskassan angående arbetsförberedande insatser. 
Förbundschefen informerar om svaret till Försäkringskassan. 

Information om temaseminarier via Nationella rådet.   
Nationella rådet informerar om att man kommer att ha tre temaseminarier under 
våren/sommaren 2021. Tema på seminarierna kommer att vara: att öka upptäckten av våld, 
psykisk hälsa och Arbetsförmedlingens reformering. 

Seminarium angående att öka upptäckten av våld. 
Förbundschefen informerar om seminariet att öka upptäckten av våld som Nationella rådet 
och NNS genomförde. 

Möte med Vårdsamverkan Skåne Nordväst. 
Förbundschefen informerar från mötet med Vårdssamverkan Skåne Nordväst angående 
God och Nära Vård. Det beslutades om ett möte den 17 maj 2021 kl 13.00–15.00 mellan 
styrelserepresentanter för samordningsförbunden i Nordvästra Skåne samt berörda i 
utvecklingsgrupper eller motsvarande och Vårdsamverkan Skåne Nordväst. 
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 Fortsättning § 22. Förbundschefen informerar. 
 
 Regional nätverksträff för förbundschefer i Skåne 210218. 

Förbundschefen informerar från regional nätverksträff för förbundschefer i Skåne 210218. 

Möte med utvecklingsgruppen 210305. 
Förbundschefen informerar från mötet med utvecklingsgruppen 210305. 

 

 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 23 Övrigt 

Sektionschef Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar om förändringsarbetet 
inom myndigheten och om tjänsten rusta och matcha (KROM) där Arbetsförmedlingen 
tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller 
utbildning på så kort tid som möjligt. 

 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 24 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


