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Sammanträdesprotokoll nr 3  2022-04-26 
 
  
 
Plats och tid  Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp kl 13.00–15.15 

Beslutande  Christer Landin, ledamot och ordförande, Bjuvs kommun 
  Roger Eliasson, ledamot och vice ordförande, Arbetsförmedlingen 
  Reino Persson, ledamot, Åstorps kommun §§ 23–29 
  Richard Ridwall, tjänstgörande ersättare, Region Skåne  
    
Övriga närvarande Anders Månsson, ersättare, Bjuvs kommun 

Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund 
   
Anmält förhinder Christel Dahl, ledamot, Försäkringskassan 
  Natalie Ekholm Hagsten, ersättare, Försäkringskassan 
  Hans-Bertil Sinclair, ledamot, Region Skåne 
  Fredrik Karlsson, ersättare, Åstorps kommun 
 
Justering  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp, 2022-05-03  kl 13.00 
Plats och tid   
 
Justerande paragrafer §§ 23–34 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ……..................................... 
  Roger Törnqvist 
 
 
Ordförande  ……………………………………….. 
  Christer Landin 
 
 
Justerare  ……………………………………….. 
  Roger Eliasson 
 
 
 
 
 

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

 
Organ   Söderåsens samordningsförbund 
 
Sammanträdesdatum  2022-04-26 
 
Datum då anslaget sätts upp  2022-05-04 
 
Datum då anslaget tas ner  2022-05-26 
 
Förvaringsplats för protokollet  Söderåsens samordningsförbund, Åstorp 
 
Underskrift 
   ………………………………………………………….. 
   Roger Törnqvist, förbundschef 
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§ 23 Mötets öppnande. 

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

Justering ska ske 2022-05-03 kl 13.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp. 
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§ 26 Godkännande av dagordning. 

Förslag till dagordning föreligger. 
 
 
 Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 27 Förslag till medlemssamråd den 8 november 2022 

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd ska genomföras per år. 
Syftet är att förbundsmedlemmarna i samordningsförbundet träffas för en gemensam 
dialog om Söderåsens samordningsförbunds verksamhet och framtida inriktning. Genom 
detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas 
förutsättningar. 

Förslag till dagordning vid medlemssamrådet 2022. 

• Presentation av Söderåsens samordningsförbund 
• Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning 2021. 
• Årets verksamhet inom Söderåsens samordningsförbund. 
• Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan 
• Förbundsmedlemmarnas behovsanalyser av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• Budgetförutsättningar  
• Sammanfattning 
• Avslutning ca 15.30 
 

  
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att bjuda in medlemsrepresentanter och ordinarie styrelseledamöter till 
ett medlemssamråd den 8 november 2022 och att förslaget till dagordning godkänns. 
Medlemssamrådet börjar med en gemensam lunch. 
Förbundschefen får i uppdrag att hitta lämplig plats för medlemssamrådet och att skicka ut 
en inbjudan. 
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§ 28 Förslag till slutrapport från projekt Casemangement 2.0. 

Projektledare och Case manager Pia Lundström har sammanställt ett förslag på slutrapport 
för projekt Casemanagement 2.0 för tiden september 2018 – mars 2022. I slutrapporten 
finns rubrikerna ”bakgrund till projektet, förändring av målgruppen, styrgrupp, deltagare, 
vad har hänt under tiden, vad har deltagarna och Case Manager gjort under projekttiden, 
utmaningar som varit, hur har det gått för deltagarna efter avslut, erfarenheter och 
reflektion. Förbundschefen redogör för slutrapporten. 

 
 
 

Beslut. 
Styrelsen beslutar att godkänna förslag på slutrapport för projekt Casemanagement 2.0 för 
tiden september 2018 – mars 2022. 
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§ 29 Förslag till budgetuppföljning 2022-03-31 för Söderåsens samordningsförbund med 
prognos för 2022-12-31. 

 Förbundschefen presenterar en budgetuppföljning för 2022-03-31 med prognos för 
2022-12-31. 
Budgetuppföljningen 2022-03-31 visar att utfallet i stort följer budgeten. I budgeten för 
2022 finns också upptagit en post om ett nytt framtida projekt. Styrelsen tog beslut om 
projekt CM-steget med start 220401.  

Prognosen för 2022-12-31 visar på att förbundet för 2022 bedriver verksamhet för ca 650 
tkr mer än medlemsavgifterna och att prognosen för det egna kapitalet 2022-12-31 blir ca 
1500 tkr 

 

 

Beslut. 
Styrelsen godkänner budgetuppföljning 2022-03-31 för Söderåsens samordningsförbund 
med prognos för 2022-12-31. 
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§ 30 Rapport från den nationella Finsamkonferensen 2022-04-05 – 2022-04-06. 

Finsamkonferensen genomfördes digitalt under två halvdagar. Förbundschefen redogör för 
de olika programpunkterna som presenterades på konferensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen. 
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§ 31 Lägesbild från Länsstyrelsen i Skåne angående barn och ungas uppväxtvillkor. 

Förbundschefen redogör för en lägesbild från Länsstyrelsen i Skåne angående barn och 
ungas uppväxtvillkor i Skåne. Förbundschefen redovisa lägesbilden för barn och ungas 
uppväxtvillkor i Bjuv- respektive Åstorps kommun. 

 
 
 
 
  
 

 

 Beslut 
 Styrelsen tackar för informationen 
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§ 32 Förbundschefen informerar. 
 

Arbetsförmedlingen har beslutat om ny ersättare i styrelsen för Söderåsens 
samordningsförbund fr.o.m. 2022-03-03. 
Sektionschef Joachim Bergerlind, Arbetsförmedlingen, Nordvästra Skåne är utsedd till ny 
ersättare i styrelsen för Söderåsens samordningsförbund fr.o.m. 2022-03-03. 

 

Nätverksmöte för förbundschefer i samordningsförbunden inom Nordväst Skåne. 
Förbundschefen informerar från nätverksmötet 2022-03-11 som handlade mycket om 
årsredovisningen 2021 och vad som var på gång i respektive förbund. 

 

Revisionsmöte 2022-04-27 med revisorer och företrädare för Söderåsens 
samordningsförbund. 
Onsdagen den 27 april 2022, kl 13.30 kommer det genomföras ett revisionsmöte med 
revisorerna och företrädare för Söderåsens samordningsförbund med anledning av 
verksamhetsåret 2021 och tillhörande årsredovisning. Sakkunnig granskning via KPMG 
har genomförts i början på april 2022. 

 

Nationella rådet har genomfört en enkätundersökning angående revisionen i                 
samordningsförbunden. 
Förbundschefen har svarat på denna enkätundersökning. 

 
 
 

 Beslut 
Styrelsen tackar för informationen 
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§ 33 Övrigt 

Roger Eliasson från Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne informerar om hur man har 
organiserat sig. 
När det gäller arbetsområdet ”Rehabilitering till arbete” strävar Arbetsförmedlingen efter 
en utökad samverkan med kommunerna och Samordningsförbuden. Arbetsförmedlingen 
kommer att försöka att teckna överenskommelser med kommunerna om möjligheten till 
arbetsträningsplatser.  

 
 

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen.  



Söderåsens samordningsförbund                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        Sida 13 av 13 
                                                                       Sammanträdesdatum 2022-04-26 

Justerandes sign                                                                   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 34 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 


