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Förbundsstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2011-08-26
Plats och tid

Försäkringskassan, Maskinvägen 1, Lund

Ledamöter

Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne
Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun
Staffan Hållö, ledamot Arbetsförmedlingen
Annika Sundell, Ledamot Försäkringskassan

Ersättare

Lars Schultz (s) ersättare Region Skåne
Anna-Lena Hogerud (s) ersättare Lunds kommun

Övriga närvarande

Ulla Falkestav, Region Skåne, Beredningsgr.
Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr.
Kristina Svensson, Försäkringskassan, Beredningsgr.
Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr.
Bengt Selander, förbundssamordnare
Leif Persson, Revisor Lunds kommun
Margareta Fagerhov, NNS

Justerare

Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Staffan
Hållö att justera protokollet.

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen, Gasverksgatan 3A Lund, Fredag
2 september kl. 15

Underskrifter

Sekreterare
Bengt Selander
Ordförande
Patrik Holmberg
Justerare
Staffan Hållö

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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§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordförande Patrik Holmberg, inleder och hälsar välkommen.

§ 26 Val av justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutade
att justering sker den 2 september på Socialförvaltningen Gasverksgatan 3A av ordförande
Patrik Holmberg och ledamot Staffan Hållö

§ 27 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade


att fastställa dagordningen

§ 28 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutade
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 29 Besök av Margareta Fagerhov, samt fråga om medlemskap i NNS
Margareta Fagerhov arbetar som chef på Försäkringskassan i Helsingborg, är styrelseledamot
i Finsam Bjuv samt sitter i styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.
Det är i denna egenskap hon gästar oss för att propagera för att Lund ska bli medlem i
nätverket. Den huvudsakliga uppgiften för Nätverket enligt Margareta kommer att vara att
representera samordningsförbunden i gemensamma frågor som till exempel tilldelning av
medel, framförhållning i budget och momsfrågan. Avgiften för medlemskap är föreslagen till
2 ‰ av den årliga budgeten vilket för Lunds del skulle innebära cirka 6 000 kr. Den 18
november kommer det att vara årsmöte då grundläggande beslut om föreningen kommer att
fattas. Styrelsen menar att man kan bli medlem nu och sedan hoppa av om det visar sig att
föreningen inte tillvaratar förbundets intressen på önskvärt sätt.
Styrelsen beslutade
Att bli medlem i NNS samt att skicka representanter till årsmötet den 18 november 2011
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§ 30 Ansökan om medel för konferens
Kommunförbundet tillsammans med Malmö Högskola ansöker om medel från samtliga
samordningsförbund i Skåne. Från Lund ansöks om 10 000 kr. Se vidare i tjänsteskrivelse.
Styrelsen beslutade
Att delegera beslut till samordnare som i samråd med det lokala nätverket får besluta om
eventuell tilldelning av medel.

§ 31 Fråga om framtida projektidéer
Regeringen har genom AF och FK framfört att unga mellan 19 och 30 med
aktivitetsersättning bör vara en prioriterad grupp i samordningsförbundens verksamhet.
Eftersom målgruppen i första hand berör AF och FK och dessa också bäst känner gruppens
behov, ger Styrelsen därför uppdrag till AF:s och FK:s representanter i styrelsen att ansvara
för att en förstudie blir gjord kring hur ett projekt kan se ut.
En annan grupp som diskuterats mellan förbundet och socialförvaltningen i Lund är hur man
kan arbeta med vuxna med missbruksproblematik. Här kan urskiljas de med pågående
substitutionsbehandling ex subutex och metadon) genom regionens försorg, och de med
pågående missbruk. Lunds kommun har tidigare uppdragit åt Jeanette Unger Skou att arbeta
med frågan. Styrelsen vill ge beredningsgruppen uppdrag att tillsammans med kommunen
utreda hur samordningsförbundet kan bidra till arbetet med de båda grupperna.
Styrelsen beslutade
Att ge Staffan Hållö, Arbetsförmedlingen, och Annika Sundell, Försäkringskassan, i uppdrag
att göra en förstudie kring hur man kan arbeta med gruppen unga med aktivitetsersättning. Till
sitt förfogande för förstudien har de gemensamt en budget på maximalt 100 000 kr.
Att ge beredningsgruppen i uppdrag att ta fram underlag till en förstudie kring hur förbundet
kan bidra till metodutveckling i arbetet med missbrukare, dels de under medicinsk
behandling, dels de med aktivt missbruk.

§ 32 Information från förbundssamordnaren
Information om Unga vuxna. Verksamheten har varit stängd under sommaren och öppnades
igen den 22 augusti
Information om Rehabsamverkan. Verksamheten fungerar väl och fortsätter enligt
planerna. De planerade sammankomsterna med arbetsförmedlingen med syftet att minska
glappet i övergång från projekt till handlingsplanssamverkan har tillfälligt blivit uppskjutna,
delvis på grund av att flera chefer slutat på AF.
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Information om KRAFT. Verksamheten med grupp startar den 6 september. Rekryteringen
har gått något trögare än väntat, vilket antas bero på att det tar tid att sprida information till
remittenter. Gruppen består av 15 deltagare mellan 30 och 50 år varav huvuddelen är kvinnor.
Hemsidans grundutformning är nu klar och kan beskådas på
www.lundssamordningsforbund.se. Återstår att fylla den med text.
Arbetet med att finna en extern utvärderare har resulterat i slutsatsen att en sådan måste
upphandlas. Samordnaren kommer att skriva upphandlingsunderlag med handledning av
Upphandlingsenheten i Lunds kommun.
Ekonomi. Förbundet följer budget under de sex första månaderna med den ändringen att
KRAFT i sin ansökan i februari 2011 budgeterat för 600 000 kr till skillnad från den budget
förbundet gjorde i november 2010 på 1 miljon.
Samordnare Bengt Selander har tillsvidareanställts på 50 % från den 15 augusti och har
också flyttat sitt kontor till Socialförvaltningens lokaler på Gasverksgatan 3A, 2 vån.

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut 18/2 – 15/4 2011
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 34 Information från parterna om förändringar i respektive organisation
Region Skåne:
Den 1 september införs hälsoval inom mödravården. Regionen hoppas anställa fler med olika
typer av funktionshinder. Psykiatrin omorganiseras så att både Landskrona och Eslöv sorterar
under Lund
Lunds kommun:
Socialförvaltningen i Lund har fått ett sparbeting och förslag på neddragningar kommer att
presenteras för nämnden i oktober.
Försäkringskassan:
inget
Arbetsförmedlingen:
Arbetslösheten för unga och funktionshindrade minskar liksom arbetslösheten generellt. En
nationell kampanj kommer att ske där arbetsgivare ska informeras om vad som krävs för att
anställa funktionshindrade.
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§ 23 Övrigt
Ändring av tid för styrelsemöte. Då vissa ledamöter har förhinder den 18 november samtidigt
som det sammanfaller med årsmötet i NNS är det lämpligt att flytta mötet till den 22
november.
Styrelsen beslutade
Att det planerade styrelsemötet den 18 november flyttas till tisdagen den 22 november 2011.

§ 24 Mötet avslutas

