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Sammanträdesprotokoll nr 6  2021-10-12 
 
  
 
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 

Anna Berg, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
  Maria Lundblad, insatsen Ungsam  §§64 
  Kristina Månsson, insatsen Ungsam  §§64 
  Johan Forsgren, projekt ANTE  §§65 
 
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan  
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
    
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2021-10-19  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 60-71 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2021-10-12 
 
Datum då anslaget sätts upp  2021-10-20 
 
Datum då anslaget tas ner  2021-11-11 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 60 Mötets öppnande. 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
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§ 61 Val av justeringsman. 
Roger Eliasson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 4 av 14 
                                                                       Sammanträdesdatum 2021-10-12 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 62 Tid för justering. 

Justering ska ske 2021-10-19 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 63  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 
  
  
  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 6 av 14 
                                                                       Sammanträdesdatum 2021-10-12 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 64 Förslag till delårsrapport för insatsen Ungsam för tiden 2021-01-01 – 2021-08-31. 

Sammanställningen av Ungsams verksamhet för tiden 2021-01-01 - 2021-08-31 har gjorts 
av verksamhetsledare Maria Lundblad och arbetsmarknadshandledare Kristina Månsson 
som presenterar delårsrapporten på styrelsemötet.  

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 en deltagare som tillhör 
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av de 17 deltagarna i åldersgruppen 18–29 år 
(exkl. KAA) har 9 deltagare avslutats varav: 

• 4 deltagare avslutades till arbete. 
• 1 deltagare avslutades till praktik inför planerad anställning. 
• 1 deltagare avslutades med en hållbar planering med fortsatta 

rehabiliterande insatser. 
• 3 deltagare avslutades av annan anledning. 

 
Utbildningsnivån för de 17 deltagarna i åldersgruppen 18–29 år var följande. Åtta 
deltagare hade gymnasial utbildning, sju deltagare hade förgymnasial utbildning som 
högsta utbildningsnivå och två deltagare som saknade tillräckliga betyg från grundskolan. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för insatsen Ungsam för tiden                          
2021-01-01 – 2021-08-31.  
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§ 65 Förslag till delårsrapport för projekt ANTE för tiden 2021-01-01 – 2021-08-31. 

Sammanställningen av projekt ANTE för tiden 2021-01-01 – 2021-08-31 har gjorts av 
projektledare Johan Forsgren som presenterar delårsrapporten för styrelsen. 

Delårsrapporten innehåller en beskrivning av projekt ANTE, pandemins påverkan på 
projektet, remissgruppen, sammanfattning, utbildningsnivå, uppgiven tid med offentlig 
försörjning, personalresurser, målsättning och faktiska resultat för avslutade deltagare. 

Under rapporttiden har Vuxsam arbetat med 18 unika deltagare i projektet varav 4 
deltagare har avslutats: 

• 2 deltagare avslutades till arbete  
• 1 deltagare avslutades till fortsatta rehabiliterande insatser. 
• 1 deltagare avslutades av annan anledning 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för projekt ANTE för tiden  
2021-01-01 - 2021-08-31.  
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§ 66 Förslag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 för tiden januari - augusti 
2021. 
Sammanställningen av lägesrapporten för projekt Casemanagement 2.0 för tiden januari - 
augusti 2021 har gjorts av projektledare och Case manager Pia Lundström. 

Lägesrapporten innehåller rubrikerna deltagare, projektaktiviteter, arbetsmoment, framtid, 
bakgrund till projektet och förändring av målgruppen. 
Under rapporttiden har man i projekt Casemanagement 2.0 jobbat med sju deltagare varav 
en deltagare har avslutats under rapportperioden. 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till lägesrapport för projekt Casemanagement 2.0 
för tiden januari – augusti 2021.  
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§ 67 Förslag till delårsrapport för Söderåsens samordningsförbund för perioden        
2021-01-01 - 2021-08-31. 
Delårsrapporten för Söderåsens samordningsförbund för perioden 2021-01-01- 2021-08-31 
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 210831 och prognos 211231, 
resultaträkning, balansräkning, noter och styrelsens underskrift. 

Den ekonomiska uppföljningen per 2021-08-31 visar ett utfall som i stort följer budgeten. 
Prognosen per 2021-12-31 visar att underskottet kan komma att uppgå till 375 tkr för 
helåret vilket är mindre än det planerade underskottet på 701 tkr. Att de prognostiserade 
helårskostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat har huvudsakligen två skäl. Dels att 
kostnaderna för en ny insats blivit senarelagda och dels att de administrativa kostnaderna 
har blivit lägre än budgeterat.  

Söderåsens samordningsförbund hade vid 2021 års ingång ett eget kapital på ca 2,4 Mkr 
och enligt prognosen per 2021-12-31 blir det egna kapitalet ca 2,0 Mkr.  

 
 

 Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till delårsrapport för Söderåsens samordnings-
förbund för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 samt att sända rapporten till de 
samverkande parterna. 
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§ 68 Beslut från Försäkringskassan att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Söderåsens 
samordningsförbund för 2020 års förvaltning och räkenskaper. 
Vid utgången av 2020 fanns 78 samordningsförbund enligt lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Försäkringskassan beslutade att bevilja samtliga styrelser ansvarsfrihet för 2020 års 
förvaltning och räkenskaper. 

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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§ 69  Förbundschefen informerar 
 
 Lägesrapport om statlig medelstilldelning för verksamhetsåret 2022. 

Försäkringskassan har kommit med en lägesrapport om den statliga medelstilldelningen 
för verksamhetsåret 2022. Eventuella förändringar av kommunens eller regionens 
matchning som kan påverka den statliga medelstilldelningen måste meddelas berörd 
stabschef senast v. 42. Den preliminära statliga medelstilldelningen för Söderåsens 
samordningsförbund är inte förändrad sen senaste förslaget utan ligger kvar på 1 538 000 
kr. 

Återkoppling kring idén ”kompetensråd inom rehabfrågor”. 
I planeringen av processidén ”kompetensråd inom rehabfrågor” var tanken att 
Försäkringskassan skulle vara processägare och ha medarbetare som fungera som 
processledare men beskedet som förbundschefen fått är att det inte är aktuellt i dagsläget. 
Med anledning av detta har förbundschefen i samråd med samordningsansvarig på 
Försäkringskassan valt att inte jobba vidare med idén för tillfället. 

Styrgruppsmöte i projekt Casemanagement 2.0. 
Förbundschefen redogör för styrgruppsmötet i projekt Casemanagement 2.0 den 16 
september 2021. Projekt Casemanagement 2.0 kommer att avslutas 220331. 

Möte med utvecklingsgruppen 2021-09-24. 
Förbundschefen redogör för mötet med utvecklingsgruppen den 24 september 2021. En av 
punkterna under mötet som diskuterades var en idédiskussion. Många var överens om att 
arbetssättet i projekt Casemanagement 2.0 var bra och att det fyller ett ”tomrum” mellan 
myndigheterna där respektive parts uppdrag knyts ihop och samordnas samt att man även 
beaktar problem utanför den arbetsmarknadsinriktade rehabiliteringen, men att 
målgruppen behöver förändras p.g.a. svårigheterna att remittera deltagare för 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Med tanke på Arbetsförmedlingens reformerade uppdrag föreslogs att man lägger fokus på 
målgruppen som finns inom ekonomiskt bistånd i kommunerna och som är i behov av 
samordnad rehabilitering och i den processen vara hjälpt av ett stöd från en Casemanager. 
Detta extra stöd i form av en Casemanager kan gälla kontaktytor mot vården, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målsättningen att deltagaren ska närma 
sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområden. 

Nationella rådets temaseminarium 2021-09-24. 
Förbundschefen informerar från nationella rådets temaseminarium där punkterna var: 

• Effekter av Covid-19 på sjukförsäkringen 
• Information om det nya digitala kunskapsstödet på Finsams hemsida 
• Kommunikation 

 

 

 

 

 



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 12 av 14 
                                                                       Sammanträdesdatum 2021-10-12 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Fortsättning §§ 69. Förbundschefen informerar. 

Regional ordförande- och förbundschefsträff 2021-09-24. 
Förbundschefen och ordförande Christer Landin informerar från den regionala ordförande- 
och förbundschefsträff den 24 september 2021. Mötet handlade om information från ESF, 
insatser i förbunden och status gällande eget kapital. 
 
SKRs webbsändning: Agenda för arbete. 
Förbundschefen informerar om webbsändningen Agenda för arbete. Sändningen gästades 
av representanter för Arbetsmarknadsdepartementet som redogjorde för innehållet i en 
departementsskrivelse om Arbetsförmedlingens fortsatta reformering som nyligen 
presenterades. Helsingborgs och Norrköpings kommuner kommenterade förslagen och 
berättade hur de ser på kommunernas roll i förhållande till förslagen. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen och ger förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med 
idéförslaget från utvecklingsgruppen. 
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§ 70 Övrigt 

Sektionschef Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar om förändringsarbetet 
inom Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen håller på att teckna 
överenskommelser med kommunerna. Roger informerar också om Arbetsförmedlingens 
insats KROM (Kundval rusta och matcha) som nu finns tillgängligt inom leveransområde 
Malmö (där Bjuvs- och Åstorps kommuner ingår). 

 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 71 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


