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Sammanträdesprotokoll nr 7  2021-11-23 
 
  
 
Plats och tid  Bjuvs Lärcentrum, Tibbarpsgatan 41, Bjuv, 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 

Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
        
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 
  Richard Ridwall, ersättare, Region Skåne 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
  Johan Forsgren, Bjuvs Lärcentrum, §§ 72-76 
 
Anmält förhinder Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun 
    
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2021-11-30  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 72-83 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2021-11-23 
 
Datum då anslaget sätts upp  2021-12-01 
 
Datum då anslaget tas ner  2021-12-23 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 72 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2021-11-30 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 75  Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 76 Presentation av Bjuvs Lärcentrum. 
 Ordförande Christer Landin och projektledare Johan Forsgren presenterar Bjuvs 

Lärcentrum och guidar oss runt i lokalerna. 
 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 77 Förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2022. 

Preliminär medelstilldelning för Söderåsens samordningsförbund från staten är 1 538 000 
kr för 2022 vilket kommer att resultera i en medelstilldelning på totalt 3 076 000 kr, detta 
är en minskning med 8 000 kr jämfört med medelstilldelningen för 2021. 

Budgeten för 2022 innehåller i stort fortsatta satsningar på insatsen Ungsam, process-
utvecklare och projekt ANTE samt projekt Casemanagement 2.0 under 3 månader. Vidare 
föreslås att medel avsätts för en ny satsning på ett framtida projekt/process (motsvarande 
0,5 tjänst) med tänkt start efter våren/sommaren 2022. 

Budgeten för 2022 innehåller planerade kostnader för 3 730 000 kr vilket är 654 000 kr 
mer än medelstilldelningen på 3 076 000 kr. Detta innebär att Söderåsens 
samordningsförbund planerar att förbruka 654 000 kr av det egna kapitalet. Eget kapital 
2021-12-31 enligt prognosen 2021-08-31 beräknas till 2 030 000 kr.  

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 
2022, enligt bilaga. 
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§ 78 Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022 
Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022 föreligger. 
Verksamhetsplanen innehåller en bakgrundsbeskrivning, verksamhetsmål, finansiella mål, 
syfte, inriktning samt styrelsens plan för 2022. 

 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för Söderåsens 
samordningsförbund 2022, enligt bilaga.  
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§ 79 Förslag till flerårsplan för budget 2023–2025 för Söderåsens samordningsförbund. 
Under rådande förutsättningar får Söderåsens samordningsförbund planera för en framtida 
medelstilldelning från parterna på 3 076 000 kr/år samt att det egna kapitalet ska motsvara 
ca 20 procent av medelstilldelningen senast vid utgången för verksamhetsåret 2023. 

 
Kommentarer till samverkansinsatser: 

 
Budget 2022 

   Insats Ungsam: Budgeterat för hela året. 
Processutvecklare: Budgeterat för hela året. 
Projekt ANTE: Budgeterat för hela året. 
Projekt Casemanagement 2.0: Budgeterat för tre månader. 
Framtida projekt/process: Budgeterat för 0,5 tjänst under ca 9 månader. 

 
Plan för budget 2023 

   Insats Ungsam: Budgeterat för hela året. 
Processutvecklare: Budgeterat för hela året. 
Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning under hela året. 
Framtida projekt/process: Budgeterat för 0,5 tjänst hela året. 

 
Plan för budget 2024 

  Insats Ungsam: Budgeterat för hela året. 
Processutvecklare: Budgeterat för hela året. 
Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning (1,0 tjänst) under hela året. 

 
Plan för budget 2025 

  Insatsen Ungsam; Budgeterat för hela året. 
  Processutvecklare: Budgeterat för hela året. 

  Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning (1.0 tjänst) under hela året. 
 
 

 Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till flerårsplan för budget 2023 - 2025 för 
Söderåsens samordningsförbund, enligt bilaga. 
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§ 80 Beslut från regionfullmäktige i Region Skåne, ansvarsfrihet för finansiell samordning 
(FINSAM), årsredovisning 2020. 
Regionfullmäktige i Region Skåne godkänner årsredovisningen 2020 och beviljar 
ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Söderåsen. 

 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 81  Förbundschefen informerar 
 
 Nytt uppföljningssystem för samverkan genom samordningsförbund (Finsam). 

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt uppföljningssystem för att kunna följa upp 
resultaten av finansiell samordning. Nuvarande uppföljningssystem SUS kommer att 
upphöra 2023. För att kunna följa utvecklingen av arbetet kommer man att samla all 
information om nya uppföljningssystemet på finsam.se under rubriken ”råd och stöd” – 
nytt uppföljningssystem - Finsam. 

 
Medlemssamråd 2021-11-02 
Ordförande Christer Landin och förbundschefen informerar om medlemssamrådet som 
genomfördes 2021-11-02. Punkter på medlemssamrådet var: 

• Presentation av Söderåsens samordningsförbund 
• Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning 2020 
• Årets verksamhet inom Söderåsens samordningsförbund 
• Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan 
• Förbundsmedlemmarnas behovsanalyser av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• Budgetförutsättningar 
• Sammanfattning 
• Avslutning 

 
Möte med arbetsmarknadsnätverket Ameis 2021-11-04. 
Förbundschefen informerar från mötet med arbetsmarknadsnätverket Ameis 2021-11-04, 
där han presenterade Söderåsens samordningsförbund och insatsen Ungsam och projekt 
ANTE. 

  
Möte med utvecklingsgruppen 2021-11-12. 
Förbundschefen redogör för mötet med utvecklingsgruppen den 12 november 2021. En av 
punkterna som diskuterades var förslaget till den nya idén. Parterna var överens om att 
idén är intressant och att man bör jobba vidare med den och ta fram ett projektförslag. 
Förbundschefen har varit i kontakt och efterhört intresset med de tänkta 
huvudremittenterna och de är mycket intresserade även en tänkt huvudman för projektet 
visar stort intresse. 
Projektidén lägger fokus på målgruppen som finns inom ekonomiskt bistånd i 
kommunerna och de personer som är i behov av samordnad rehabilitering och i den 
processen skulle vara hjälpta 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. 

 
 

Beslut. 
Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 82 Övrigt 

Anders Månsson från Bjuvs kommun informerar om företag som är i en expansionsfas i 
Bjuvs kommun och deras planer på framtida nyanställningar samt om Söderåsens 
BioParks projektplan 2021. 
Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen informerar om förändringsarbetet inom 
Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen håller på att starta upp bedömningsteam 
på regional nivå. 
Christel Dahl från Försäkringskassan informerar om förslagen i budgetpropositionen och 
hur det kan komma att förändra deras arbetssituation. 

 

 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen.  
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§ 83 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


