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Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 2011-02-18 
 
Plats och tid   Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 kl. 9.30- 11.30 

 

Ledamöter   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne  

Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 

Ann-Charlotte Andersson, arbetsförmedlingen 

Annika Sundell, Försäkringskassan 

 

Ersättare   Anna-Lena Hogerud (s) ersättare Lunds kommun 

 

    

Övriga närvarande Elisabet Lydfors, Region Skåne, Beredningsgr. 

Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 

 Kristina Svensson, Försäkringskassan, Beredningsgr. 

 Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr. 

Bengt Selander, förbundssamordnare 

Pirjo Termonen, Lunds socialförvaltning 

    

Justerare Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Annika 

Sundell att justera protokollet. 

 

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Bangatan 10 A Lund, Måndag 

28/2 

 

Underskrifter  Sekreterare 

   Bengt Selander 

   

Ordförande 

   Patrik Holmberg 

   

Justerare 

   Annika Sundell 

 

Anslag/Bevis 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ:  Lunds samordningsförbund 

 

Datum för sammanträdet: den … 

 

Datum då anslag sätts upp:   Datum då anslag tas ned: 

 

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Bangatan 10 A, Lund 

 

Underskrift:  Bengt Selander, sekreterare 
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§ 1 Sammanträdet öppnas 

 

Ordförande Patrik Holmberg, inleder och hälsar välkommen. 

 

 

§ 2 Val av justerare och justeringsdag 

 

Styrelsen beslutade  

att justering sker den 28 februari på Socialförvaltningen Bangatan 10 A av ordförande Patrik 

Holmberg och ledamot Annika Sundell 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutade 

 

att fastställa dagordningen med tillägg av en punkt: 

 Som punkt 7 lägga till fråga om firmatecknare 

 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

 

§ 5  Ansökan om medel för projekt 0-placerade 

 

Pirjo Termonen från Lunds socialförvaltning närvarade för att svara på frågor. Styrelsen 

framförde tre önskemål kring ansökan. 1. Under rubrik 4.3: Önskemål att samtliga parter ska 

kunna remittera under förutsättning att de uppfyller kriterier för deltagande. 2. Under rubrik 

3(målgrupp): Önskemål om följande formulering: Invånare i Lunds kommun som är 

berättigade till ekonomiskt bistånd och / eller är 0-placerade……. 3. Att det under rubrik 4 

(metod) ska framgå att man kommer att använda ett lösningsfokuserat förhålningssätt. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att med tillägg av ovanstående önskemål bevilja ansökan om 510 000 kr för år 2011 samt  

 

1 075 000 för 2012 och 715 000 för 2013 under förutsättning att förbundet beviljas 

motsvarande medel för dessa år och att ingångna avtal följs. 
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§ 6 Årsrapport för 2010 

 

Då styrelsen uppmärksammat  att personalkostnader i resultaträkningen ej stämmer med 

motsvarande summa i not 5, vill styrelsen innan beslut fattas, utreda denna fråga. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att bordlägga fråga om årsrapportens antagande 

 

 

§ 7 Firmatecknare 

 

Då det framkommit att det finns svårigheter för bland annat banker att på ett tillförlitligt sätt 

se, från gamla styrelseprotokoll, vem som är förbundets firmatecknare finns det ett behov av 

att årligen fastställa detta. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att nuvarande firmatecknare är: Orförande Patrik Holmberg, Vice ordförande Göran Wallén 

och förbundssamordnare Bengt Selander samt 

 

Att detta ska fastställas årligen vid förbundets första möte. 

 

 

§ 8  Information från förbundssamordnaren 

 

Information om Unga vuxna. Verksamheten är nu igång sedan 20 januari. All personal, 

utrustning, datasystem och annat är på plats. Under den första månaden har besöksfrekvensen, 

som förväntat, varit ganska låg vilket innebär cirka 20 besök. Arbetet inriktar sig nu, förutom 

att ta emot besök, på att skapa nätverk, att nå ut till vårdcentraler, skolor och andra som kan 

hänvisa ungdomar till verksamheten. 

 

Information om Rehabsamverkan. Verksamheten har nu varit igång under ett år och 

fungerar i stort som det var tänkt. Vid årsskiftet hade cirka fem deltagare avslutat sin 

placering. Av dessa har fyra slussats vidare till arbetsförmedlingen och en återremitterats till 

sjukvården. Vissa svårigheter har uppstått för arbetsförmedlingen att utan uppehåll ta över 

deltagarna då det behövts större framförhållning i överlämnandet. För att komma tillrätta med 

detta kommer Rehabsamverkan att ha ett samverkansmöte med arbetsförmedlingen. 

 

När det gäller utvärdering av projekten har flera utvärderare visat stort intresse, bland annat 

Malmö högskola och Joakim Tranqvist, som båda har stor erfarenhet av utvärdering av 

samordningsförbund. Då det kan komma att handla om upphandling ska Bengt Selander träffa 

Finsam Malmö den 9 mars för att se hur de har gjort. 
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Muntlig överenskommelse finns nu med företaget Vitamin för att producera en hemsida för 

förbundet. Då utformningen av hemsidan kan påverkas av styrelsens visionsarbete avvaktar 

förbundet resultatet av detta arbete. 

 

Information om styrelsens heldag den 11 mars. Till hjälp för styrelsens visionsarbete har 

Lotta Green-Dahlberg från Lunds socialförvaltning anlitats för att hålla i dagen. Styrelsens 

medlemmar och beredningsgruppen uppmanas att till denna dag fundera över förbundets 

uppdrag och eventuella idéer kring hur förbundet bör arbeta på lång sikt. 

 

 

 

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 10/10 – 17/12 2010 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

§ 10 Information från parterna om förändringar i respektive organisation 

 

Region Skåne:  

Psykiatrin har omorganiserat vilket bland annat innebär att privata verksamheter tagit över 

ansvaret för cirka en tredjedel av patienterna.  

Ombyggnationen på Baravägen kommer att bli omfattande och beräknas bli klart om två år. 

Förbundet ska undersöka möjligheterna att bjuda in Ingrid Bergman från Primärvården till 

nästa styrelsemöte. 

 

Lunds kommun:  

Kommunen har sedan hösten inlett ett arbete för att förbättra formerna för arbete kring 

hemlöshet/missbruk/sysselsättning. 

Jeanette Unger informerar om ett samarbetsprojekt mellan Malmö och Lund som går ut på ett 

fördjupat samarbete kring frågorna Näringsliv, Utbildning/Arbetsmarknad, Besök/evenemang 

och Fysisk planering/Framtid. Det finns också idéer om ytterligare sex framtida möjliga 

samarbeten. 

 

Försäkringskassan:  

Lagstiftningen kring sociala försäkringar har ändrats då all lagstiftning på området samlats 

under ett tak, socialförsäkringsbalken. 

 

Arbetsförmedlingen:  

Personliga coacher kommer att försvinna 2012. 

Carina Friis blir ersättare i styrelsen i stället för Mona Mårtensson som fått annan anställning. 

 

 

§ 11 Övrigt 
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 Annika Sundell och Ann-Charlott Andersson tar upp fråga om 

handlingsplanssamverkan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har uppdrag att 

rikta fokus på arbetet med unga med aktivitetsersättning. Arbetet i Lund fungerar inte 

tillfredsställande vilket bedöms huvudsakligen bero på att det saknas förrehabilitering 

för denna grupp. I till exempel Karlshamn har det visats att förrehabilitering kan vara 

en viktig framgångsfaktor för att öka gruppens delaktighet i arbetslivet/samhället. 

Diskussion om att ge Beredningsgruppen uppdrag att utreda denna fråga vidare. 

 

 Kristina Svensson tar upp att vi behöver bli bättre på att uppmärksamma förbundets 

roll då media skriver om projekt finansierade av förbundet. 

 

 Bengt Selander kommer att skicka ut inbjudan till styrelse och beredningsgrupp om 

nationell nätverksträff som kommer att hållas i Norrköping 13 – 14 april. 

 

 Patrik Holmberg informerar om att han på delegation kommer att, i samarbete med 

Färs och Frosta Sparbank, hitta bra och säkra placeringar av förbundets medel som för 

tillfället inte används. 

 

 

§ 12 Mötet avslutas 


