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Sammanträdesprotokoll nr 5  2021-08-31 
 
  
 
Plats och tid  Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp, kl 13.00–14.15 

Beslutande  Christer Landin, ledamot och ordförande, Bjuvs kommun 
  Roger Eliasson, ledamot och vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 

Anna Berg, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 
  Richard Ridwall, ersättare, Region Skåne 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan  
  Catrin Deden Marcelius, ersättare, Arbetsförmedlingen 
    
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2021-09-08  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 48-59 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Reino Persson 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2021-08-31 
 
Datum då anslaget sätts upp  2021-09-09 
 
Datum då anslaget tas ner  2021-10-01 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 48 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2021-09-08 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 51  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 52 Beslut från kommunfullmäktige i Bjuvs kommun att godkänna årsredovisning för 

Söderåsens samordningsförbund 2020. 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade att godkänna årsredovisning 2020 för 
Söderåsens samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter räkenskapsåret 2020.  

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 53 Beslut från kommunfullmäktige i Åstorps kommun att godkänna årsredovisning för 

Söderåsens samordningsförbund 2020. 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutade att godkänna årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020 för Söderåsens samordningsförbund samt 
att bevilja styrelsen och enskilda ledamöter ansvarsfrihet.  

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 54 Svar till Försäkringskassan angående preliminär medelstilldelning till Söderåsens 
samordningsförbund 2022. 
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden 
för år 2022. För att Försäkringskassan ska kunna göra beräkningar enligt den beslutade 
fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan uppgifter om vad berörda kommuner och 
regionen planerar att avsätta för respektive samordningsförbund för år 2022. 

Försäkringskassan redovisar en fördelningsmodell för statens medelstilldelning till 
samordningsförbunden. Parametrar i grundmodellen är: 
• För att ett förbund ska bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning om 400 

tkr. 

• Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent 
försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16–64 år) i förbundets geografiska 
områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som 
förebyggande samverkansinsatser i ett område. 
 

• I modellen finns en spärr vilket innebär att ett förbund får maximalt 10 procent 
minskning från ett år till nästa år. 
 

Försäkringskassan redovisar också en sammanställning på grundfördelningen för år 2022 
enligt parametrarna 25/75 och 400 tkr för respektive samordningsförbund. 

Förbundschefen har i dialog med ordförande svarat Försäkringskassan att såväl Bjuvs 
kommun, Åstorps kommun som Region Skåne inte har tagit beslut om sin budget för 
verksamhetsåret 2022 men att man tidigare år svarat upp till den summa som 
Försäkringskassan lagt i grundfördelningen för Söderåsens samordningsförbund. 
Grundfördelningen för Söderåsens samordningsförbund för år 2022 är 1 538 000 kr 
(statens andel). 

 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen 
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§ 55 Skrivelse gällande samordningsförbundens behov av det system som ska ersätta SUS. 
System för uppföljning av samverkan (SUS) kommer att ersättas av ett nytt system. 
Försäkringskassan har bildat en arbetsgrupp som arbetar med frågan. De har kopplat till 
sig en referensgrupp där några från Nationella SUS-nätverket ingår. 

Nationella SUS-nätverket har gjort ett utkast på en skrivelse som är ställd till 
förbundscheferna för samordningsförbunden i Sverige. Skrivelsen är ett försök att 
identifiera den minsta gemensamma nämnare när det gäller samordningsförbundens behov 
av det nya system som ska ersätta SUS. Syftet med skrivelsen är att framföra 
samordningsförbundens syn till Försäkringskassan som jobbar med att ta fram det nya 
systemet för uppföljning som ska ersätta SUS. 

Förbundschefen har efter dialog med ordföranden svarat att han ställer sig bakom 
skrivelsen gällande samordningsförbundens behov av det system som ska ersätta SUS 
samt förslag till delvis nya variabler. 

 
 

 Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  

  

  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 10 av 13 
                                                                       Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 56 Utvecklingen av arbetslösheten i Riket, Skåne, Bjuvs- och Åstorps kommun. 
Förbundschefen redovisar veckostatistik (v32, 2021) från Arbetsförmedlingen där antalet 
öppet arbetslösa och sökande i program redovisas samt antalet öppet arbetslösa och 
sökande i program som varit utan arbete i mer än 12 månader. 

Statistiken visar på att antalet öppet arbetslösa och sökande i program har minskat under 
året och är lägre än motsvarande tid föregående år. När det gäller antalet öppet arbetslösa 
och sökande i program som varit utan arbete i mer än 12 månader visar statistiken att det 
är betydligt fler som varit utan arbete i mer än 12 månader (v32, 2021) än motsvarande 
period föregående år. 

 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 57  Förbundschefen informerar 
 

Välfärd i samverkan - ett innovation och kunskapscenter för samverkansfrågor. 
Förbundschefen redogör för ett nyhetsbrev ”välfärd i samverkan – ett innovation och 
kunskapscenter för samverkansfrågor” som är utskickat av Mattias Bergström, 
förbundschef samordningsförbundet Centrala Östergötland 

 

Möte angående ”God och nära vård”. 
Förbundschefen informerar från uppföljningsmötet den 14 juni angående ”God och nära 
vård”. Mötet beslutade först om ett nytt digitalt möte den 13 september men detta möte har 
nu skjutits på framtiden vilket gör att man får återkomma vid ett senare tillfälle. 

 

Återkoppling kring idén ”kompetensråd inom rehabfrågor”. 
Förbundschefen har tillsammans med samordningsansvarig på Försäkringskassan skrivit 
ihop en kort sammanfattning om en processidén - ”kompetensråd inom rehabfrågor”. Den 
samordningsansvarig från Försäkringskassan ska efterhöra möjligheten om 
Försäkringskassan kan vara processägare och ha medarbetare som fungerar som 
processledare i processen. 

 

Återrapportering i SUS 
Förbundschefen har fått information från Försäkringskassan angående rapporteringen i 
SUS och vilka senaste datum som gäller för återrapporteringen 2021. 

 
 
 

Beslut. 
 Styrelsen tackar för informationen 
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§ 58 Övrigt 

Sektionschef Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar om förändringsarbetet 
inom Arbetsförmedlingen. Roger informerar också om Arbetsförmedlingens arbete med de 
arbetssökande som är i behov av fördjupat stöd samt insatsen KROM (Kundval rusta och 
matcha) som kommer att finnas tillgängligt inom leveransområde Malmö (där Bjuvs- och 
Åstorps kommuner ingår) fr.o.m. 29 september 2021 

 
 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 13 av 13 
                                                                       Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 59 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


