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Sammanträdesprotokoll nr 1  2022-02-01 
 
  
 
Plats och tid  Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, Ängelholm, kl 13.00–15.15 

Beslutande  Christer Landin, ledamot och ordförande, Bjuvs kommun 
  Roger Eliasson, ledamot och vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
  Natalie Ekholm Hagsten, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan, §§ 1-8 
  Richard Ridwall, tjänstgörande ersättare, Region Skåne 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
 
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan  
 
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-02-08  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 1-12 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Reino Persson 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-02-01 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-02-09 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-03-03 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 1 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-02-08 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
 
  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 5 av 13 
                                                                       Sammanträdesdatum 2022-02-01 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 4  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 5 Förslag till verksamhetsberättelse för insatsen Ungsam år 2021. 

Förbundschefen presenterar verksamhetsberättelsen för insatsen Ungsam år 2021 som har 
gjorts av verksamhetsledare Maria Lundblad och arbetsmarknadscoach Kristina Månsson. 

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

Under 2021 avslutades totalt 17 deltagare (exkl. deltagare från KAA) från insatsen 
Ungsam, varav 6 deltagare började arbeta och 3 deltagare började studera. Av övriga 8 
deltagare avslutades 4 med en vidare hållbar planering (innebär oftast fortsatt 
arbetsrehabilitering) samt 4 av annan anledning. 

 
  
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för insatsen Ungsam år 
2021. Styrelsen vill också framföra ett tack till verksamhetsledare Maria Lundblad och 
arbetsmarknadscoach Kristina Månsson för en strukturerad och välskriven 
verksamhetsberättelse. 
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§ 6 Förslag till årsrapport för projekt ANTE år 2021. 

Förbundschefen presenterar årsrapporten för projekt ANTE år 2021 som har sammanställts 
av projektledare Johan Forsgren. Rapporten innehåller en projektpresentation, utförandet 
av projektet under pågående pandemi, remissgruppen, målsättningar och presentation av 
resultat under det gångna året. 

I projekt ANTE har man under det gånga året 2021 arbetat med 19 st deltagare varav 7 st 
har avslutats. 4 st deltagare avslutades till arbete, 1 deltagare till fortsatta rehabiliterande 
insatser och 2 deltagare av annan anledning. 

 
 
 

Beslut. 
 Styrelsen beslutar att godkänna förslag till årsrapport för projekt ANTE år 2021. 
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§ 7 Förslag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 för år 2021. 
Förbundschefen presenterar lägesrapporten för projekt Casemanagement 2.0 för år 2021 
som har sammanställts av projektledare och Case manager Pia Lundström. 

Lägesrapporten innehåller rubrikerna, deltagare, vad har skett under året, bakgrund till 
projektet, förändring av målgruppen och förlängning t.o.m. 2022-03-31. 

Under rapporttiden har man i projekt Casemanagement 2.0 jobbat med 8 deltagare varav 
en deltagare har avslutats under året. Tre av de aktuella deltagarna har fått arbete under 
tiden i projektet och en studerar men har på egen begära önskar behålla kontakten med 
projektet och därför inte avslutats.  

 
 
 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förlag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 för 
år 2021.  
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§ 8 Förslag till målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med Riket, 
Skåne och Helsingborgs kommun- hösten 2021. 
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 2021. 

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 sjätte i 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 2021.  
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§ 9 Finsamkonferens 2022. 
Nationella rådet och samordningsförbundet i Halland har beslutat att Finsamkonferensen 
2022 kommer att genomföras digitalt den 5–6 april 2022, den 5 april på eftermiddagen och 
den 6 april på förmiddagen. 

 

 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen och beslutar att förbundschefen skickar ut 
inbjudan/anmälan och program till ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen när 
inbjudan är klar. Samordningsförbundet ersätter kostnader för konferens, arvode och 
eventuell förlorad arbetsförtjänst.  
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§ 10 Förbundschefen informerar. 
  
 Framställande om medel till Söderåsens samordningsförbund för år 2022. 

Förbundschefen har gjort framställan om medel till Söderåsens samordningsförbund för år 
2022 till Region Skåne på 769 000 kr, Bjuvs kommun på 384 500 kr och Åstorps kommun 
på 384 500 kr. Den statliga medelstilldelningen kommer till samordningsförbunden efter 
beslut från Försäkringskassan. 

 
 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 

 
 



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 12 av 13 
                                                                       Sammanträdesdatum 2022-02-01 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

                                
                                                                                                                                                                               

 
§ 11 Övrigt 

Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar att man inom området 
Arbetsförmedlingen Helsingborg genomför en omorganisation av verksamheten genom att 
man framöver inte kommer ha delat upp verksamheten i två verksamhetsområden, enheten 
arbetssökande respektive enheten arbetsgivare utan framöver kommer det vara ett 
gemensamt verksamhetsområde. 
Arbetsförmedlingen Helsingborg kommer framöver att arbeta med tre spår: 

• Beslut och service (fokus långtidsarbetslösa, rusta och matcha m.m.). 
• Vägledning och utbildning (fokus arbetsmarknadsutbildning, anvisning till reguljär 

utbildning, karriärvägledning m.m.). 
• Rehabilitera till arbete (fokus Sius, beredning till lönebidrag m.m.). 

  
 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 12 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


