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Sammanträdesprotokoll nr 2  2022-03-15 
 
  
 
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 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Natalie Ekholm Hagsten, ersättare, Försäkringskassan 
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-03-22  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 13-22 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-03-15 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-03-23 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-04-14 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 13 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-03-22 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 16  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 17 Förslag till uppföljning av internkontrollplan 2021. 

Enligt uppföljningen av intern kontroll för år 2021 har Helena Lindberg, administrativ 
chef, Björnekulla Fastighets AB genomfört viss kontroll av fakturor enligt 
internkontrollplanen. 

 
1. Kontroll att fakturor attesteras av behöriga. 
Enligt internkontrollplanen ska Helena Lindberg kontrollera att fakturorna är attesterade 
av behöriga genom att 20 slumpvis utvalda fakturor har granskats. Enligt 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 att fakturorna betalas senast sista betalningsdag. 
Kontrollmomentet omfattar granskning av 20 slumpvis utvalda fakturor som ska vara 
betalda senast sista betalningsdag. Enligt Helena Lindberg utfaller kontrollen med ett gott 
resultat där alla granskade fakturor är betalda senast sista betalningsdag. Eftersom 
resultatet från kontrollen har varit gott anses ingen vidare åtgärd behövas i dagsläget. 

 
3. 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. 

 
4. 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 2021. 
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 2021. 
 

  
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till uppföljning av den interna kontrollen för år 
2021. 
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§ 18 Förslag till årsredovisning 2021 avseende Söderåsens samordningsförbund  

Årsredovisning 2021 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, 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning, 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 2021 för Söderåsens samordningsförbund kan man läsa att 
verksamhetsmålet är uppnått under rapportperioden. 

  
I verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2021 lyfter man fram bland 
annat 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 år 2021. 

 
Det ekonomiska resultatet för år 2021 visar på ett underskott på 254 tkr. 
Medlemsintäkterna uppgår till 3 084 tkr och kostnaderna till 3 338 tkr. 
Det egna kapitalet uppgår till 2 152 tkr.  
 

 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att fastställa förslag till årsredovisning 2021 avseende Söderåsens 
samordningsförbund samt att översända redovisningen till revisionen. 
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§ 19 Förslag till projekt CM-steget. 
Arbetsmarknadsenheten i Åstorps kommun har inkommit med ett projektförslag som heter 
CM-steget med tänkt projekttid 2022-04-01 – 2023-12-31.  

 
Projektidén är en förrehabiliterande insats som lägger fokus i första hand på målgruppen 
som finns inom ekonomiskt bistånd i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun och som är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och i den processen skulle vara hjälpta av ett 
stöd från en Case manager. Detta extra stöd i form av en Case manager kan bland annat 
gälla kontaktytor mot vårdgivare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med 
målsättningen att deltagaren ska närma sig självförsörjning eller någon av myndigheternas 
ansvarsområden. 

 
Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell genom samverkan mellan handläggare 
inom ekonomiskt bistånd och en Case manager som medverkar till att fler personer ska 
närma sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområden. Detta är ett sätt 
att erbjuda ett mer omfattande stöd för personer med ekonomiskt bistånd inom Bjuvs- eller 
Åstorps kommun och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 

 
Målgruppen för projektet är i första hand personer som finns inom ekonomiskt bistånd i 
Bjuvs- eller Åstorps kommun och i andra hand personer som finns inom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller som har kontakt med vårdgivare inom 
Region Skåne och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt är bosatta i 
Bjuvs- eller Åstorps kommun. 

  
Beräknat antal aktuella deltagare i projektet är totalt ca 10 st bosatta i Bjuv- eller Åstorps 
kommun. Antalet deltagare kommer att fortlöpande utvärderas under projektets gång. 

 
Resurspersoner i projektet är en Case Manager som fungerar som projektledare - en ny 
resurs som kommer att finansieras av Söderåsens samordningsförbundet motsvarande en 
50 % tjänst samt en ledningsresurs motsvarande 5 %. 

 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att bevilja Åstorps kommuns (Arbetsmarknadsenheten) förslag till 
projekt CM-steget för tiden 2022-04-01 – 2023-12-31 till en kostnad av 27 000 kr / mån i 
2022 års löneläge, beräknad total projektkostnad blir 567 000 kr. Beslutet förutsätter att 
Söderåsens samordningsförbund beviljas äskade medel för verksamhetsåret 2023.  

 
Förbundschefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Arbetsmarknadsenheten i Åstorps kommun angående projekt CM-steget för projekttiden 
2022-04-01 – 2023-12-31 och med möjlighet till att överenskommelsen förnyas efter att 
lönerevisionen är avslutad för respektive verksamhetsår  
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§ 20 Förbundschefen informerar. 
 
 Möte med utvecklingsgruppen 220218. 

Förbundschefen redogör för mötet med utvecklingsgruppen den 18 februari 2022. Punkter 
som diskuterades/rapporterades var laget runt, protokoll från styrelsemötena 211123 och 
211214, verksamhetsberättelse för insatsen Ungsam 2021, helårsrapport för projekt ANTE 
år 2021, lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 år 2021, målgruppsanalysen – 
hösten 2021och under punkten övrigt informerades om projekt CM-steget. 

 
Styrgruppsmöte 220223 i projekt Casemanagement 2.0. 
Förbundschefen informerar från styrgruppsmötet i projekt Casemanagement 2.0. Punkter 
som diskuterades under mötet var lägesrapport, avslut av projektet och erfarenheter. 

 
Sammanställning från Försäkringskassan angående samordningsförbundens 
medverkan i ESF-projekt för programperioden 2014–2020. 
Förbundschefen redogör för sammanställningen angående samordningsförbundens 
medverkan i ESF-projekt för programperioden 2014–2020. 

 
Beslut angående deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbundet. 
Riksdagen har beslutat att styrelsen i ett samordningsförbund ska få möjlighet att besluta 
att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Lagförändringen 
börjar att gälla den 16 mars 2022. 

 
Medlemsrepresentation i förbundsstyrelsen. 
Förbundschefen delar ut materialet som kommit från Nationella rådet angående 
medlemsrepresentanten i förbundsstyrelsen och förbundsordningen för Söderåsens 
samordningsförbund. 
Enligt nationella rådet utgör inte flera kommuner en gemensam medlem utan varje 
kommun är en medlem i ett samordningsförbund. 

 
 

 Beslut 
Styrelsen tackar för informationen och beslutar att förbundsordningen för Söderåsens 
samordningsförbund inte behöver att förändras eftersom både Bjuvs- och Åstorps kommun 
vardera är företrädda av en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen för Söderåsens 
samordningsförbund. 
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§ 21 Övrigt 

Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar om att 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.). 

När det gäller det sista spåret ”Rehabilitering till arbete” strävar Arbetsförmedlingen efter 
en utökad samverkan med kommunerna och Samordningsförbuden. Arbetsförmedlingen 
kommer att försöka att teckna överenskommelser med kommunerna om möjligheten till 
arbetsträningsplatser.  

 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 22 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


