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Plats och tid   S:t Lars, Medicinskt centrum, plan 2, korridor A 

 

Ledamöter   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne  

Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 

Mona Mårtensson, arbetsförmedlingen, deltog via 

telefon 

Annika Sundell, Försäkringskassan 

 

Ersättare   Lars Schultz (s) ersättare Region Skåne 

 

    

Övriga närvarande Elisabet Lydfors, Region Skåne, Beredningsgr. 

Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 

 Kristina Svensson, Försäkringskassan, Beredningsgr. 

 Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr. 

Bengt Selander, förbundssamordnare 

Ingrid Bergman, Primärvården 

Lotta Green-Dahlberg, Lunds socialförvaltning 

    

Justerare Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Annika 

Sundell att justera protokollet. 

 

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

19/4 

 

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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§ 13 Sammanträdet öppnas 

 

Ordförande Patrik Holmberg, inleder och hälsar välkommen. 

 

 

§ 14 Val av justerare och justeringsdag 

 

Styrelsen beslutade  

att justering sker den 19 april på Socialförvaltningen Bangatan 10 A av ordförande Patrik 

Holmberg och ledamot Annika Sundell 

 

 

§ 15 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutade 

 

 att fastställa dagordningen  

 

 

§ 16 Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

 

§ 17  Besök av Lotta Green-Dahlberg från Lunds socialförvaltning 

 

Lotta Green-Dahlberg är chef för projekt Unga Vuxna och berättade hur projektet framskridit 

sedan starten i januari. Verksamheten har haft 67 besök varav 33% har varit män, vilket anses 

vara en hög och positiv andel. Flera söker sig till mottagningen från andra kommuner. Många 

olika problem, huvudgruppen är högpresterande flickor. Flera med befintliga kontakter inom 

psykiatrin. Vissa organisatoriska problem finns vid överlämning till primärvård, ex till 

psykolog, då det ofta inte finns snabba tider. Diskussion fördes kring olika möjliga 

implementeringsmöjligheter och att det var viktigt att hålla detta levande under hela 

projekttiden. Lotta Green-Dahlberg berättade också att kontakter kring samarbete tagits med 

Comung och Ungdomsmottagningen, där de senare visat visst motstånd till samarbete. 

 

 

§ 18 besök av Ingrid Bergman från Primärvården 

 

Ingrid Bergman är chef för närsjukvårdsområde Lund och berättade om hälsovalskontoren. 

Hon berättade bland annat att kontoren inte får använda pengar för samverkan när 
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Samordningsförbund är med och finansierar eftersom Hälsovalskontoren redan är med genom 

Regionens 25%. Ingrid Bergman menar vidare att det krävs ett engagemang från de privata 

vårdcentralerna för att det ska vara möjligt att motivera en permanentning av Unga Vuxna 

som det ser ut idag. Bestämdes också att Bengt Selander ska besöka möte med 

vårdcentralschefer under våren.  

 

 

§ 19 Ansökan om extra utbildningspengar från projekt 0-placerade (heter numera 

KRAFT). 

 

Projektledarna har ansökt dels om 37 000 kr för projektledarutbildning, dels om reskostnader 

om 20 000 kr för resor till Stockholm i samband med utbildningstilfällena. Styrelsen har 

föreslagits att bevilja utbildningsdelen men inte reskostnader, då liknande utbildningar bör 

finnas på närmre håll. Se ansökan och tjänsteskrivelse. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att bevilja medel till projekt KRAFT för projektledarutbildning med 37 000 kr. 

 

 

§ 20  Information från förbundssamordnaren 

 

Information om Unga vuxna. Se Lotta Green-Dahlbergs redogörelse ovan. 

 

Information om Rehabsamverkan. Verksamheten fungerar väl och fortsätter enligt 

planerna. De planerade sammankomsterna med arbetsförmedlingen har tillfälligt blivit 

uppskjutna, delvis på grund av att flera chefer slutat på AF. 

 

Information om 0-placerade. Styrgruppen har haft sitt första möte där man fortfarande 

saknar representant från Region och näringsliv. Annars fortsätter förberedelserna som 

planerat. 

 

Uppföljningssystemet SUS är nu igång och Rehabsamverkan hann i sista stund lägga in sina 

klienter så att de skulle ingå i uppföljningsrapporten till regeringen. 

 

Årsredovisningen har godkänts av revisorerna vid revisorsträffen den 4 april. 

 

Bengt Selander och Agneta Nilsson kommer att boka tid med företaget Vitamin för att ta fram 

en hemsida för Lunds samordningsförbund. 

 

 

 

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut 18/2 – 15/4 2011 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga informationen till handlingarna 
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§ 22 Information från parterna om förändringar i respektive organisation 

 

Region Skåne:  

Elisabeth Lydfors kommer att sluta på sin tjänst inom Psykiatrin den 1 maj och lämnar 

därmed också sin plats i samordningsförbundets beredningsgrupp 

 

Lunds kommun:  

Jeanette Unger informerar att i samarbetet mellan Malmö och Lund kommer särskild 

uppmärksamhet att ges till gruppen 0-placerade i de båda kommunerna. 

 

Försäkringskassan:  

inget 

 

Arbetsförmedlingen:  

Ann-Charlott Andersson har slutat sin tjänst som chef inom Arbetsförmedlingen i lund och 

lämnar därmed sin plats som styrelseledamot i Lunds samordningsförbund. Staffan Hållö, 

Verksamhetschef, kommer att återkomma om vem som blir hennes efterträdare. Under tiden 

kommer Bengt Andersson att tillfälligt gå in som chef  för bland annat rehabgrupp och 

handlingsplansssamverkan. 

 

Arbetsförmedlingen kommer att ändra sina öppettider till 10-18 må-fre med syftet att öka 

tillgängligheten för sina kunder. 

 

 

§ 23 Övrigt 

 

Arbetsutskottet kommer att arbeta vidare på det visionsarbete som påbörjades med heldagen 

den 11/3 i år. 

 

Göran Wallén kommer att ta kontakt med ordföranden i Finsam Kävlinge-Lomma för att 

diskutera eventuellt samgående. 

 

Ekonomisk redovisning ska i fortsättningen göras kvartalsvis samt ska fakturor skannas och 

skickas till ordförande inför kontrasignering. 

 

Önskemål ska framföras till Ingrid Bergman om att utse ledamot från Primärvården till 

beredningsgruppen samt att be Bodil Gervind att utse efterträdare till Elisabeth Lydfors, också 

i beredningsgruppen 

 

 

§ 24 Mötet avslutas 


