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Plats och tid

Initiativ Lund, Linero torg, Lund. fredagen den 2 juni
2017 kl. 9.30–12

Ledamöter

Carina Friis, Arbetsförmedlingen, Ordförande
Elin Gustafsson (s), Lunds kommun, vice ordf.
Ove Johansson (mp), Region Skåne
Alexandra Fusoi, Försäkringskassan

Ersättare

Göran Wallén (m), Lunds kommun

Övriga närvarande

Bengt Selander, Förbundssamordnare
Susanna Ekander, Försäkringskassan, Beredn.gr.
Marie-Louise Lindblad, Arbetsförm., Beredn.gr.
Marie-Louise Björnberg, Region Skåne, Beredn.gr.
Ricardo Espinoza Pena, Lunds kommun, Beredn.gr.
Leif Bredford, Arbetsförmedlingen
Kerstin Karlsson, Lunds kommun
Junaidah Minnhagen, Initiativet Lund
Claes Dorthé, Initiativet Lund

Justerare

Utöver mötesordförande Carina Friis valdes Ove
Johansson att justera protokollet.

Plats och tid för justering

Kommunhuset Kristallen tisdag den 14 juni 2017

Underskrifter

Sekreterare
Bengt Selander
Ordförande
Carina Friis
Justerare

Ove Johansson
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Lunds samordningsförbund

Datum för sammanträdet:

Fredagen den 2 juni 2017

Datum då anslag sätts upp:

Datum då anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundets kansli, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift:

Bengt Selander, sekreterare
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§ 17 Sammanträdet öppnas
Ordförande Carina Friis inleder och hälsar välkommen,

§ 18 Val av justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutade
Att justering sker den 14 juni på Kristallen av mötesordförande Carina Friis och ledamot Ove
Johansson

§ 19 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade
Att fastställa dagordningen med den förändringen att föredragning om SUS utgår då Annika
Sundell inte har möjlighet att delta.

§ 20 Föregående mötesprotokoll från den 24 mars 2017
Styrelsen beslutade
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 21 Ansökan från Lunds kommun. Föräldrastöd Lundavälkomsten
Kerstin Karlsson Berättar om Lundavälkomsten och hur tanken är att erbjuda föräldrar en
utbildning i samband med barnens vistelse på Välkomsten. Projektet är ett samarbete mellan
kommun, region och arbetsförmedling. Socialförvaltningen delfinansierar genom att stå för
personalkostnader och man ansöker om 95 000 kr för studiecirkelkostnader och omkostnader.
Beredningsgruppen ställde sig tveksam till projektet då man uppfattade grundtanken som en
föräldrautbildning, men styrelsen menade enigt att det är viktigt att prova nya vägar, särskilt i
samband med att styrelsen utlyst riktade medel för gruppen nyanlända.
Styrelsen beslutade
Att bevilja medel till Lunds kommun med 95 000 kr till studiecirklar under hösten 2017 och
våren 2018.
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§ 22 Ansökan från Arbetsförmedlingen till förstudien TINA.
Hos Arbetsförmedlingen finns många arbetssökande som varit inskrivna under många år utan
att komma vidare till arbetsmarknaden eller kunnat avslutas på grund av bedömd
arbetsoförmåga. Enligt ansökan behöver Arbetsförmedlingen bygga upp interna rutiner hur
man ska arbeta med denna grupp som finns inom flera olika sektioner hos AF. Men det krävs
med stor säkerhet också att det skapas samverkansrutiner med andra myndigheter för att man
ska kunna komma vidare med många ur målgruppen.
Syftet med förstudien är dels att kartlägga gruppen och dels att hitta rutiner, internt och
externt, för att kunna undvika att människor fastnar i verksamheten med oklara förutsättningar
att klara ett arbete.
Förstudien är tänkt att pågå i tre månader från september 2017 och man ansöker om
sammanlagt 185 000 kr till lön och omkostnader
Styrelsen beslutade
Att bevilja medel till Arbetsförmedlingen till förstudien TINA med sammanlagt 185 000 kr
under hösten 2017

§ 23 Presentation av Initiativet Lund
Junaidah Minnhagen och Claes Dorthé presenterar verksamheten, vilka idéer som finns för att
utveckla sociala företag, men också vilka utmaningar man står inför, samt svarar på frågor.

§ 24 Den ekonomiska situationen och strategier för 2018
I den tjänsteskrivelse som bifogats till styrelsen beskrivs händelseförloppet som lett fram till
insikten att Lunds kommun beviljat 250 000 + 175 000 kr mindre än vad som tidigare varit
känt inför 2018. Elin Gustafsson meddelar att både de rödgröna och allianspartierna tagit med
de 175 000 i sina budgetförslag, vilket med all sannolikhet kommer att innebära en minskad
budget för 2017 med 1 miljon kr(även övriga parter måste då minska med 250 000 kr). Vid
genomgång av prognos och budget för 2018 framkommer att pengarna kommer att räcka till
redan beviljade projekt samt även till de som finns på bordet idag. Då styrelsen menar att det i
det rådande budgetläget i Lunds kommun är olämpligt att göra en ny ansökan om utökad ram,
bör förbundet därför avstå från detta. Budgeten för 2018 blir då 6 miljoner kr i stället för 7
miljoner.
Styrelsen beslutade
Att inte göra en skrivelse till kommunstyrelsen med önskan om utökad ram för 2018
Att under hösten formulera en skrivelse till kommunstyrelsen med önskemål och förslag till
en förtydligad beslutsprocess samt en ram för 2019 och framåt som överensstämmer med
övriga parter inom Finsam.
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§ 25 Kvartalsrapport jan – mars 2017
Flera projekt har blivit försenade och ytterligare ett par förväntas göra av med mindre medel
än förväntat vilket gör att prognosen just nu ligger på cirka 500 000 kr under planerad budget
för 2017.
Styrelsen beslutade
Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§ 26 datum för medlemsråd
Styrelsen beslutade
Att medlemsråd ska hållas den 20 oktober kl 13-15 och att kallelse ska skickas innan
sommaren.

§ 27 Information från förbundssamordnaren









Kaosam går mot sitt slut i september och arbetet fokuserar nu på att få alla bitar på plats
som krävs för att det framgångsrika projektet ska leva vidare i ordinarie verksamhet.
Mötesfokus är också ett projekt som går mot sitt slut. Den metodik som tagits fram har
varit framgångsrik och tagits emot väl av alla som gått utbildningen. Projektet kommer att
bjuda in myndighetsledningar till möte i september eller oktober för att ta ställning till om
man vill ha metoden och ett erbjudande om att Finsam står för utbildningskostnader via
Samverkansakademin.
Mariamottagningen mellersta Skåne. Lokaler är i princip klart. Region och Lunds
kommun har godkänt hyresnivån, men ombyggnad och rekrytering återstår, vilket
förmodligen innebär att det inte blir någon verksamhet förrän 2018.
Säkra övergångar vid psykisk ohälsa. Projektet framskrider som planerat.
Rehabkoordinatorer är på plats både på psykiatrin och på vårdcentralen Dalby. Teamet,
med psykiatrisjuksköterska, Socionom och psykolog är igång sedan april, läkarkonsult, i
form av psykiatriker är också igång och har varit på Vårdcentralen ett par gånger. Enligt
Primärvårdens områdeschef är det nu helt klart att det är Linero vårdcentral som blir steg
två i processen.
Planen är att ERC, Regionens egen utvärderingsenhet ska utvärdera en del av projektet,
den andra delen är inte klar.
Tyvärr har den nuvarande projektledaren, Åsa Sturesson-Johansson, sagt upp sig på grund
av hälsoproblem, vilket på kort sikt kommer att försvåra arbetet med att hålla ihop
projektet på det fantastiska sätt som Åsa gjort.
Rådrum är igång med sin verksamhet under en dag i veckan. Besöksfrekvensen har
inledningsvis varit ganska låg, vilket är normalt och stämmer med de erfarenheter som
finns från andra orter, men successivt ökat i takt med att det blivit mer känt.
Inkluderande arbetsmarknad. En framgång har varit att projekt Exa(k)t har beviljats
medel från Arvsfonden samtidigt som kommunen fått medel till tjänst som ska hitta
platser. Härefter är målet att erbjuda konceptet till fler arbetsgivare.
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Unga med aktivitetsersättning. Arbetet med förstudien är igång. Projektledare är klar
från FK och positiva kontakter har tagits med kommunens Vård- och omsorgsförvaltning
om ett nära samarbete i förstudien.
Intern koordinering Lund. En projektledare har anställts, Lina Lundgren, som kommer
att börja sin tjänst den 1 september 2017.
Insam. Projektet är organiserat med en styrgrupp och två arbetsgrupper, en som arbetar
med SamSIP och en som arbetar med PTSD. Arbetet i båda grupperna går stadigt framåt,
möjligen i lite lägre tempo än beräknat, då det finns viss oro, framförallt i vården, kring
möjligheten för Arbetsförmedlingen att kalla till SIP, samt hos psykiatrin, att även lättare
PTSD-frågor hamnar hos dem, i stället för hos Primärvården, som ska vara första linjen.

§ 28 Delegationsbeslut
Styrelsen beslutade
Att godkänna besluten och lägga dem till handlingarna

§ 29 Information och nyheter från parterna
Inget denna gång.

§ 30 Övrigt
Inget

§ 31 Sammanträdet avslutas
Mötesordförande Carina Friis förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls fredagen den
22 september 2017 kl. 9.30–12.

