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Plats och tid   Arbetsförmedlingen, St. Södergatan 49, Lund 

 

Ledamöter   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne  

Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 

Staffan Hållö, ledamot Arbetsförmedlingen 

Annika Sundell, Ledamot Försäkringskassan 

 

Ersättare Anna-Lena Hogerud (s) ersättare Lunds kommun 

 

    

Övriga närvarande Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 

 Kristina Svensson, Försäkringskassan, Beredningsgr. 

 Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr. 

Bengt Selander, förbundssamordnare 

Pirjo Termonen, projektledare KRAFT 

    

Justerare Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Annika 

Sundell att justera protokollet. 

 

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Gasverksgatan 3A Lund, tisdag 

29 november. 

 

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, Gasverksgatan 3A, Lund 

 

Underskrift:  Bengt Selander, sekreterare 
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§ 37 Sammanträdet öppnas 

 

Ordförande Patrik Holmberg, inleder och hälsar välkommen. 

 

 

§ 38 Val av justerare och justeringsdag 

 

Styrelsen beslutade  

att justering sker den 29 november på Socialförvaltningen Gasverksgatan 3A av ordförande 

Patrik Holmberg och ledamot Annika Sundell 

 

 

§ 39 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutade 

 

 att fastställa dagordningen  

 

 

§ 40 Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna med ändringen i § 29 att Margareta 

Fagerhovs titel är samordnare, inte chef 

 

 

§ 41  Besök och information av Pirjo Termonen, Projektledare i KRAFT 

 

Pirjo Termonen berättade om projektet och hur långt de kommit. Bland annat framkom att det 

varit lite svårare än väntat att rekrytera deltagare, att det är oväntat få manliga deltagare, att 

det är mycket god uppslutning på träffarna och att arbetsklimatet och öppenheten i gruppen är 

bra. Det var också överraskande få som var sjukskrivna vilket gav upphov till diskussion då 

sjukskrivning är en förutsättning för att Försäkringskassan ska kunna involveras. 

 

 

§ 42 Ansökan om ytterligare medel till projekt Unga Vuxna 

 

Unga Vuxna har ansökt om ett tilläggsanslag på 220 000 kr fördelat på höjda hyreskostnader, 

höjda lönekostnader för samordnaren samt för möjligheten att få handledning. 

Beredningsgruppen föreslog styrelsen att bevilja ett tillägg på 200 000 då avdrag gjorts på 

kostnaden för handledning. 

Styrelsen menade att det saknas en redovisning av hyreskostnadens andel av den totala 

projektbudgeten samt en konsekvensbeskrivning av ett avslag. Styrelsen vill därför 

återremittera ansökan och att den kompletteras till styrelsens sammanträde den 16 december 

då representant för projektet bör närvara. 
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Styrelsen beslutade 

 

Att återremittera ansökan för komplettering. 

 

 

§ 43 Jeanette Unger Skou informerar om socialförvaltningens utredning kring 

missbrukare och sysselsättning 

 

Jeanette Unger Skou informerade om att det pågår en kartläggning på Lunds socialförvaltning 

kring den grupp missbrukare som har substitutionsbehandling eller står i kö för att få denna 

behandling. För att bli aktuell för substitutionsbehandling krävs att det finns en fungerande 

livssituation med sysselsättning och boende. Nästa steg i kartläggningen blir att undersöka hur 

man kan samarbeta med Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. Det är i dagsläget oklart 

om och när denna utredning leder fram till ansökan om medel från Lunds 

samordningsförbund . 

 

 

§ 44 Information om unga med aktivitetsersättning 

 

Annika Sundell informerade om att det pågår en undersökning i hela Försäkringskassans 

område med 10 kommuner hur många unga med aktivitetsersättning som skulle kunna vara i 

behov av rehabiliterande insatser. Undersökningen väntas bli klar med sin första del i början 

av december 2011. 

 

 

§45  Information från förbundssamordnaren 

 

Information om Unga vuxna. Besöksfrekvensen ökar successivt och enligt den senaste 

statistiken (1 jan-15 november) är täckningsgraden 46 % jämfört med 37 % under jan-juni. 

Verksamheten fungerar bra. Det finns ett välfungerande samarbete med Comung medan 

samarbetet med Ungdomsmottagningen behöver förbättras. Initiativ till detta har tagits via 

primärvårdens representant i styrgruppen. Samverkansdag kommer att hållas den 12 december 

med fokus på framtiden. 

 

Information om Rehabsamverkan. 2012 är sista året med beviljade projektpengar från 

samordningsförbundet. Därför har ett första seminarie med personalen hållits med fokus på 

framtiden. Ytterligare ett seminarie kommer att hållas i början av mars det är tänkt att alla 

intressenter ska medverka i framtidsdiskussionerna. Till detta seminarie ska det ha gjorts en 

extern utvärdering att ha som underlag. 

 

Information om KRAFT. Se ovan 

 

Tilldelning av medel. Försäkringskassan har beslutat att bevilja Lunds samordningsförbund 2 

milj. Kr från staten, dvs Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Regionen har sedan förra 

året godkänt motsvarande del (1 milj.) medan det kommer att krävas ett särskilt äskande till 

Lunds kommun då denna endast godkänt 812 000 sedan föregående år. 
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NNS.Patrik Holmberg och Bengt Selander har deltagit i NNS:s extra årsmöte på Arlanda i 

Stockholm. Syftet med årsmötet var att godkänna föreningens stadgar vilket gjordes med 

smärre ändringar. I anslutning till mötet hölls ett seminarium där bl a följande framkom: 

 Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg trodde att en lagändring kring 

momsfrågan skulle kunna vara klar till den 1/7 2012 

 Hon menade också att det krävs fler och bättre utvärderingar (ev. med 

kontrollgrupper) för att samordningsförbunden i Sverige ska få större del av de 2,4 

miljarder som årligen går till samverkan. 

 Försäkringsdirektör Svante Borg informerade om att Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen får mer resurser kring utökad handlingsplansamverkan. 

 Han menade också att Försäkringskassans representant i alla förbundsstyrelser sitter 

som representant för kassan, inte på ett personligt mandat. 

 

Ekonomi. Förbundet har redovisat sin delårsrapport vilken har godkänts av revisorerna. 

 

Regionala Nätverket av samordningsförbund har träffats under två dagar i Arild för att 

diskutera möjligheterna till utökat samarbete. Detta har resulterat i bildandet av ett antal 

arbetsgrupper som bland annat ska arbeta med gemensamma utvärdering, seminarier och 

utbildningar. Fortsättning följer. 

 

Samordnare Bengt Selander har påbörjat en utbildning i projektledning i Stockholm 

tillsammans med projektledarna i KRAFT. Syftet med utbildningen är framför allt att kunna 

vara ett bättre stöd för projekten under sin tillkomst för att undvika missar. 

 

 

 

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut 26/8 – 22/11 2011 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

§ 47 Information från parterna om förändringar i respektive organisation 

 

Region Skåne:  

Inget 

 

Lunds kommun:  

Socialförvaltningen i Lund har genomfört ett sparbeting på 4,7 miljoner som bland annat 

inneburit nedläggning av ett par projekt som riktar sig till människor som har svårt att komma 

in på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom läggs alkoholmottagningen ner. 

 

Försäkringskassan:  

inget 
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Arbetsförmedlingen:  

Agneta Nilsson berättade om kampanjen ”Se kraften” som syftar till att se möjligheterna i att 

anställa människor med funktionshinder.  

 

 

§ 48 Övrigt 

 

I brist på tid fanns inte utrymme för Arbetsförmedling och Försäkringskassa att berätta om 

utökat samarbete. Detta ska göras under en särskild punkt vid nästa sammanträde den 16 

december. 

 

 

§ 49 Mötet avslutas 


