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Sammanträdesprotokoll nr 4  2022-06-14 
 
  
 
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  
  Natalie Ekholm Hagsten, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan 
     
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 
  Fredrik Karlsson, ersättare, Åstorps kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
Maria Lundblad, insatsen Ungsam, §§ 35–39 
Kristina Månsson, insatsen Ungsam, §§ 35–39 
Johan Forsgren, projekt ANTE, § 40 

   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 
  Richard Ridwall, ersättare, Region Skåne 
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-06-21 kl 10.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 35 – 45 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-06-14 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-06-22 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-07-14 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 35 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-06-21 kl 10.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 38 Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 39 Lägesrapport från insatsen Ungsam 

Verksamhetsledare Maria Lundblad och arbetsmarknadshandledare Kristina Månsson 
informerar om den inlämnade lägesrapporten för insatsen Ungsam för tiden 220101 – 
220430. Under rapportperioden har Ungsam arbetat med 14 deltagare varav 2 deltagare 
har tillhört KAA.  

 
 

  
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 40 Lägesrapport från projekt ANTE. 

Projektledare Johan Forsgren informerar om den inlämnade lägesrapport för projekt ANTE 
för tiden 220101 – 220430. Under rapportperioden har man i projekt ANTE jobbat med 21 
deltagare varav 8 deltagare har avslutats. 

 
 

 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 41 Resultat av finansiell samordning för riket verksamhetsåret 2021 i jämförelse med 
insatsen Ungsam och projekt ANTE. 
Förbundschefen presenterar delar av en rapport om resultat av finansiell samordning för 
riket verksamhetsåret 2021. Rapporten som är ett svar på regeringsuppdraget finns i sin 
helhet presenterad på Finsams hemsida och avser perioden januari - december 2021.  

Förbundschefen presenterar en sammanställning över antal aktiva deltagare, antal 
avslutade deltager, andel avslutade deltagare till arbete eller studier, utbildningsnivå, tid i 
offentlig försörjning före insats, försörjning före insats och tid i insats. 

 
 

 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 42 Revisionsberättelser för verksamhetsåret 2021 samt sakkunnigs revisionsrapport för 

Söderåsens samordningsförbund 2021. 
Förbundschefen sammanfattar revisionsberättelserna för verksamhetsåret 2021 samt 
sakkunnigs revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 43 Förbundschefen informerar. 
 

Beslut från kommunfullmäktige i Bjuvs kommun att godkänna årsredovisning 2021 
för Söderåsens samordningsförbund samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter. 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade att godkänna årsredovisningen 2021 för 
Söderåsens samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2021. 

 

Möte med utvecklingsgruppen 2022-05-13. 
Förbundschefen informerar om mötet med utvecklingsgruppen 2022-05-13. Förutom 
punkten där mötesdeltagarna beskriver vad som är på gång inom respektive myndighet var 
slutrapporten från projekt Casemanagement 2.0, uppstarten av projekt CM-steget och 
länsstyrelsens lägesbild över barn och ungas uppväxtvillkor andra exempel på 
diskussionspunkter. Andra idéer som diskuterades var en eventuell förstudie inom området 
”etablering SFI”. 

 

Möte med projekt ANTE och Arbetsmarknadsenheten i Bjuvs kommun 2022-06-07. 
Förbundschefen informerar från mötet med projekt ANTE och Arbetsmarknadsenheten i 
Bjuvs kommun. Mötet handlade om vad som har varit bra i projekt ANTE och vad som 
kan utvecklas vidare inför en förlängningsansökan för 2023. 

 

Lägesrapport angående nytt uppföljningssystem för Finsam. 
Förbundschefen beskriver en lägesrapport från Försäkringskassan angående det nya 
uppföljningssystemet med namnet Uppföljning Finsam som kommer att ersätta dagens 
SUS. Arbetet med det nya uppföljningssystemet har visat på att det finns oklarheter i det 
rättsliga stödet och att det blir inget nytt IT-stöd förrän lagligt stöd finns. Tidplanen har 
krävt att man har varit tvungen till prioriteringar som till exempel:  

• Ingen data överförs från SUS. 
• Nya inregistreringsuppgifter för pågående deltagare. 
• Projektet driver på som planerat under tiden som arbetet pågår med de rättsliga 

frågorna. 
• Inget nytt system till hösten 2022 utan rapporteringen fortsätter i SUS. 
• SUS stängs ner under 2023. 
• Åtkomst till tidigare SUS-data är idag en fråga som återstår att lösa. 
• Kommer kräva nya överenskommelser för anställda utanför Försäkringskassan. 
• Fortsatt krav på behöriga beställare (max 2 år). 
• Framtida inloggning med bank ID och via www.finsam.se 

 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  

http://www.finsam.se/


Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 11 av 12 
                                                                       Sammanträdesdatum 2022-06-14 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
                                                                                                                                                     

 
§ 44 Övrigt 

Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne informerar om 
förändringsarbetet inom myndigheten och om att man framöver kommer att försöka teckna 
överenskommelser med kommunerna om möjlighet till arbetsträningsplatser. 
Roger informerar också om att man håller på att rekrytera 25 nya arbetsförmedlare inom 
området Nordvästra Skåne. 

 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 45 Avslutning. 

Ordförande önskar alla en skön sommar samt avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


