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Sammanträdesprotokoll nr 5  2022-08-30 
 
  
 
Plats och tid  Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp kl 13.00–14.00. 

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 
  Richard Ridwall, tjänstgörande ersättare, Region Skåne  
    
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 
  Fredrik Karlsson, ersättare, Åstorps kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 
  
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-09-06 kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 46 - 56 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-08-30 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-09-07 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-09-29 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 46 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-09-06 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 49 Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 50 Beslut från kommunfullmäktige i Åstorps kommun att godkänna årsredovisning för 

Söderåsens samordningsförbund 2021. 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutade att godkänna årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021 för Söderåsens samordningsförbund samt 
att bevilja styrelsen och enskilda ledamöter ansvarsfrihet.  

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 51 Svar till Försäkringskassan angående preliminär medelstilldelning till Söderåsens 

samordningsförbund för år 2023. 
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden 
för år 2023. 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 2023. 

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 2023 
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 2023 men att man tidigare år svarat upp till den summa som 
Försäkringskassan lagt i grundfördelningen för Söderåsens samordningsförbund. 

Grundfördelningen för Söderåsens samordningsförbund för år 2023 är 1 528 000 kr 
(statens andel). 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 52 Nationella rådets rekommendationer kring ESF-medel. 
I samband med att det digitala Kunskapsstödet togs fram genomförde Nationella rådet en 
översyn av samordningsförbundens uppdrag. När finansieringsformerna sågs över, visade 
det sig att det saknades stöd i lagen för samordningsförbund att ansöka om medel från 
andra aktörer. Finsamlagen har en tydlig finansieringsform som innebär att respektive part 
finansierar samordningsförbundens insatser. Nationella rådet valde att låta 
rekommendationen om att samordningsförbunden kan vara projektägare samt ansöka om 
ESF medel tillsvidare skulle vara kvar.   
Frågan väcktes igen efter att ett samordningsförbund anlitat en advokatbyrå som såg över 
ett antal frågor kopplat till översynen. Advokatbyrån gjorde samma tolkning som 
Nationella rådet kring finansiering, att det varken i lagstiftning eller förarbeten gick att se 
att det finns möjlighet att söka och/eller erhålla finansiering från andra aktörer. De 
rekommenderade därför att ESF-frågan skulle ses över.  

 
Utifrån dessa rättsliga bedömningar utreder nu Nationella rådet hur frågan vidare ska 
hanteras. I detta kommer berörda myndigheter och aktörer involveras i syfte att bedöma 
vägen framåt. Nationella rådet återkommer efter sommaren med mer information och hur 
dialog mellan förbund och Nationella rådet ska ske. 

 
 

 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 53 Arbetslöshetsstatistik för juli månad 2022. 

Förbundschefen redovisar månadsstatistik för juli månad 2022. Statistiken som redovisas 
kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik och det som redovisa är andelen 
arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd), andelen 
arbetslösa ungdomar och andelen utrikes födda som är arbetslösa.  

För Bjuvs- och Åstorps kommun redovisas också antalet arbetslösa, antalet arbetslösa som 
varit utan arbete i mer än 12 månader och antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 
24 månader. 

Statistiken visar på att andelen arbetslösa ungdomar i såväl Bjuvs – som Åstorps kommun 
är betydligt högre än jämfört med riket som helhet. Antalet arbetslösa som varit utan 
arbete i mer än 24 månader ligger i Bjuvs kommun på samma nivå som under juli månad 
2020 medan i Åstorp kommun så har antalet ökat jämfört med juli månad 2020. 

 
 
 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 54 Förbundschefen informerar. 
 
 Regional ordförande och förbundschefsträff 2022-09-23. 

Förbundschefen och ordförande Christer Landin kommer att deltaga i en regional 
ordförande- och förbundschefsträff 2022-09-23 som kommer att anordnas av Finsam 
Malmö. Träffen kommer att ske digitalt. 

 

Medlemssamråd 2022-11-08. 
Förbundschefen informerar om gensvaret på inbjudan till medlemssamrådet 2022-11-08.

 Sista anmälningsdatum är 2022-10-24. 

 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 55 Övrigt 

Natalie Ekholm Hagsten från Försäkringskassan informerar om två lagändringar för 
sjukförsäkringen som träder i kraft 220901. Den ena berör bedömningen av arbetsförmåga 
mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för 
äldre inom sjukersättning. 

• Bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp. 
Lagändringen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden 
(dag 1 för arbetslösa) ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en 
angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan vid ett beslut om att inte 
bevilja sjukpenning vid bedömningen mot normalt förekommande arbete ska ange 
en eller flera yrkesgrupper inom vilka den försäkrade skulle kunna klara av ett 
arbete. 

• Särskilda regler för äldre inom sjukersättning. 
Lagändringen inom sjukersättning innebär särskilda regler för personer som är 60 
år eller äldre. Deras arbetsförmåga ska bedömas mot normalt förekommande arbete 
som de har erfarenhet av under de senaste femton åren eller andra lämpliga arbeten 
som är tillgängliga. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning 
oförändrade, det vill säga att personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning 
som gör att hen inte kan arbeta nu eller inom överskådlig framtid. 
 

 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 56 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


