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Sammanträdesprotokoll nr 6  2022-10-11 
 
  
 
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  
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 
  Fredrik Karlsson, ersättare, Åstorps kommun 
  Richard Ridwall, ersättare, Region Skåne 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Natalie Ekholm Hagsten, ersättare, Försäkringskassan 
   
  
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-10-18 kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 57-69 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Reino Persson 
 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-10-11 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-10-19 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-11-10 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 57 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-10-18 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 60 Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 61 Förslag till delårsrapport för insatsen Ungsam för tiden 2022-01-01 – 2022-08-31.  

Sammanställningen av Ungsams verksamhet för tiden 2022-01-01 - 2022-08-31 har gjorts 
av verksamhetsledare Maria Lundblad och arbetsmarknadshandledare Kristina Månsson. 
Delårsrapportens huvudrubriker är ”sammanfattning av insatsen under perioden, 
deltagarna, arbetssättet i Ungsam, samverkan med parterna samt reflektioner”. 

Under rapporttiden har Ungsam arbetat med 18 deltagare varav tre deltagare som tillhört 
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av de 15 deltagarna i åldersgruppen 18–29 år 
(exkl. KAA) har 12 deltagare avslutats varav: 

• 3 deltagare till arbete. 
• 1 deltagare till studier. 
• 1 deltagare till arbetsträning i samverkan med Arbetsförmedlingen. 
• 2 deltagare med en hållbar planering med fortsatta rehabiliterande insatser. 
• 5 deltagare avslutades av annan anledning, varav två deltagare som flyttat. 

Utbildningsnivån för de 15 deltagarna i åldersgruppen 18–29 år var följande. Fem 
deltagare hade gymnasial utbildning, sex deltagare hade förgymnasial utbildning som 
högsta utbildningsnivå och fyra deltagare som saknade slutbetyg från grundskolan. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för insatsen Ungsam för tiden 
2022-01-01 – 2022-08-31. 
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§ 62 Förslag till delårsrapport för projekt ANTE för tiden 2022-01-01 – 2022-08-31. 

Sammanställningen av projekt ANTE för tiden 2022-01-01 – 2022-08-31 har gjorts av 
projektledare Johan Forsgren. 
Delårsrapporten innehåller en beskrivning av projekt ANTE - övergripande syfte och 
utförande under perioden 220101–220831, remissgruppen och deltagarantal-resultat- 
avslutade deltagare för rapportperioden.  

 
Under rapporttiden har Vuxsam arbetat med 26 unika deltagare i projektet varav 11 
deltagare har avslutats varav: 

• 5 deltagare till arbete. 
• 1 deltagare till studier. 
• 1 deltagare har beviljats sjukersättning. 
• 2 deltagare har återremitterats till remitterande myndighet. 
• 2 deltagare har flyttat till annan ort. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för projekt ANTE för tiden  
2022-01-01 - 2022-08-31. 
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§ 63 Förslag till lägesrapport för projekt CM-steget för tiden 2022-04-01 – 2022-08-31. 
Sammanställningen av lägesrapporten för projekt CM-steget för tiden 2022-04-01 –     
2022-08-31 har gjorts av projektledare och Case manager Pia Lundström. 
Lägesrapporten innehåller rubrikerna projektidé och arbetsgång, vad är gjort, styrgruppen 
och deltagare under perioden. 

 
Under rapporttiden i projekt CM-steget har fem deltagare varit aktuella för introduktion 
varav fyra blev aktuella för deltagande i projektet. 

 
 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till lägesrapport för projekt CM-steget för tiden 
2022-04-01 – 2022-08-31.  
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§ 64 Förslag till förlängning av projekt ANTE för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31. 
 Bakgrund.  

Söderåsens samordningsförbund har sen tidigare beslutat att finansiera projekt ANTE för 
tiden 2019-10-01 - 2022-12-31. Huvudsyftet med projektet är att främja vägen till 
självförsörjning för föräldrar som har minderårigt barn där den vuxne föräldern är i behov 
av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå självförsörjning. En förväntad positiv 
effekt av projektet bedöms vara att något färre barn i Bjuvs- och Åstorps kommun ska 
växa upp i ekonomiskt utsatts familjer som är i behov av längre offentlig försörjning. 

 
Nuläge. 
Biträdande rektor Sara Holmberg för Arbetsmarknadsenheten i Bjuvs kommun har 
inkommit med en förlängningsansökan för projekt ANTE för tiden 2023-01-01 –        
2023-12-31. I förlängningsansökan finns beskrivit bakgrund, projektidé & arbetsmodell, 
digitalisering, remissgruppen, målsättningar, deltagarantal, resurspersoner i projektet, 
huvudsakliga samverkansparter, projektets huvudman, lokaler, budget, tidplan och 
uppföljning av projektet. 
I ansökan finns en budget för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 som är på 1 040 000 kr 
vilket motsvarar en månadskostnad för Söderåsens samordningsförbund på 86 667 kr per 
månad baserat på 2022 års löneläge. 

 
 
 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att bevilja Bjuvs kommuns Arbetsmarknadsenhetens 
förlängningsansökan för projekt ANTE för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 med en 
tillhörande budget på totalt 1 040 000 kr (2022 års löner), för år 2023. 

Beslutet förutsätter av Söderåsens samordningsförbund beviljas äskade medel för 
verksamhetsåret 2023. 

 
Förbundschefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med Bjuvs kommun, 
utbildningsförvaltningen, avdelningen Arbetsmarknadsenheten angående förlängning av 
projekt ANTE för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 och med möjlighet till att 
överenskommelsen förnyas efter att lönerevisionen är avslutad för verksamhetsåret 2023. 
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§ 65 Förslag till delårsrapport för Söderåsens samordningsförbund för perioden         

2022-01-01 – 2022-08-31. 
Delårsrapporten för Söderåsens samordningsförbund för perioden 2022-01-01 –         
2022-08-31 har sammanställts och redovisningen innehåller förvaltningsberättelse, 
sammanfattning av rapportperioden, 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, ekonomisk uppföljning 2022-08-31 och 
prognos 2022-12-31, resultaträkning, balansräkning, noter och styrelsens underskrift. 

Den ekonomiska uppföljningen per 2022-08-31 visar ett utfall som i stort följer budgeten. 
Prognosen per 2022-12-31 visar att underskottet kan komma att uppgå till 403 tkr för 
helåret vilket är mindre än det planerade underskottet på 654 tkr. Att de prognostiserade 
helårskostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat har huvudsakligen två skäl. Dels att 
kostnaderna i insatserna blir lite lägre än planerat, dels att de administrativa kostnaderna 
har blivit lägre än budgeterat.  

 
Söderåsens samordningsförbund hade vid 2022 års ingång ett eget kapital på 2152 tkr och 
enligt prognosen per 2022-12-31 blir det egna kapitalet 1749 tkr 

  
 

 Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för Söderåsens 
samordningsförbund för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 samt att sända rapporten till 
de samverkande parterna   
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§ 66 Beslut från Försäkringskassan att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Söderåsens 

samordningsförbund för 2021 års förvaltning och räkenskaper. 
Försäkringskassan beslutade att bevilja samtliga styrelser ansvarsfrihet för 2021 års 
förvaltning och räkenskaper, förutom Samordningsförbundet Vänersborg - Mellerud där 
beslut fattades vid sammanträdet 2022-04-19. 

Försäkringskassan uppmanar de samordningsförbund där revisorerna i sina 
revisionsberättelser pekat på brister att undanröja dessa, samt att i förekommande fall följa 
de rekommendationer och förbättringsförslag som revisorerna lämnat i sina 
granskningsrapporter. 

 
 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 67 Förbundschefen informerar. 

Regional ordförande och förbundschefsträff 2022-09-23. 
Den planerade regionala ordförande och förbundschefsträffen 2022-09-23 blev inställd 
p.g.a. få anmälda. 

 
Information om insatser/projekt till Arbetsförmedlingen. 
Efter förfrågan från Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne har förbundschefen skrivit ihop 
en övergripande sammanställning av aktuella insatser och projekt i Söderåsens 
samordningsförbund. Varje insats och projekt är presenterats på en A4 med rubrikerna 
allmänt, målgrupp, samverkansparter, remissgrupp, hur man remitterar, resurser i insatsen, 
kontaktpersoner, besöksadress, rutiner och finansiär. 

 
Möte mellan samordningsförbunden i Nordvästra Skåne och Arbetsförmedlingen. 
Den 30 september 2022 var samordningsförbunden i Nordvästra Skåne inbjudna till ett 
möte med Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne som hade besök av Eva Birkstam och 
Charlotta Ahlström som jobbar nationellt med Finsam inom Arbetsförmedlingen. Även 
sektionschefer från Arbetsförmedlingen som sitter i styrelserna var med på mötet. 

 
Uppföljning Finsam lanseras våren 2023. 
Uppföljning Finsam kommer att driftsättas under våren 2023. Försäkringskassan meddelar 
att man inte hinner få fram något nytt lagstöd utan man kommer att anpassa det nya 
uppföljningssystemet till den lagstiftning som finns idag. Detta kommer att få 
konsekvenser för såväl Försäkringskassans återapportering som för 
samordningsförbundens möjligheter att följa sina insatser så som det beskrivs i lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 
Unga som varken arbetar eller studerar. 
På Finsam.se finns beskrivit ett forskningsprojekt om gruppen unga som varken arbetar 
eller studerar (UVAS). Skolgången har ofta varit problematisk och det är vanligt är att de 
saknar gymnasieexamen. Sammanfattningsvis finns det i gruppen personer med komplexa, 
sektorsövergripande problem som behöver en helhetssyn.  

 
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården i återrapport om Krami. 
Förbundschefen informerar om en återrapport från Arbetsförmedlingen och 
Kriminalvården till regeringen om nuvarande Krami-verksamheten som man anser bör 
organiseras genom samordningsförbunden. I rapporten föreslås samordningsförbunden 
som en långsiktig och hållbar lösning men då behöver regeringen se över gällande 
lagstiftning – enligt rapporten. 
 
Lägesrapport om den statliga medelstilldelningen 2023. 
Försäkringskassan har fått in uppgifter från samordningsförbunden om belopp som 
kommuner och regioner kan och vill matcha den statliga medelstilldelningen med för 
2023. Arbetet med medelstilldelningen för 2023 är därmed inne i ett slutskede. 
Försäkringskassan avsikt är att kunna meddela slutligt beslut till förbunden om den statliga 
medelstilldelningen under hösten senast vecka 47.  
Den premilminära statliga medelstilldelningen för Söderåsens samordningsförbund 2023 
är 1 528 000 kr och det är ingen förändring jämfört med beskedet augusti 2022. 

 
Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 68 Övrigt. 
 Då det inte finns något att behandla under övrigt utgår ärendet. 
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§ 69 Avslutning. 
 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


