
Lunds samordningsförbund  1 
Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll   
Sammanträdesdatum 2010-09-24 
 
Plats och tid   Västerkyrkan i Lund, kl. 9.30- 11.30 
 
Ledamöter   Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 
   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne 

Mona Mårtensson, ledamot arbetsförmedlingen var 
med via telefon vid beslutsfattande 

   Annika Sundell, ledamot Försäkringskassan 
 
Ersättare   Margareta Dovsjö (s) ersättare Lunds kommun 
    
Övriga närvarande  Kristina Svensson, Försäkringskassan 

Elisabet Lydfors, Region Skåne 
   Jessica Gullberg, förbundssamordnare 
   Jeanette Unger, Lunds kommun 
   Bengt Selander, tillträdande förbundssamordnare 
   Tamas Osvath, lekmannarevisor Lunds Kommun 
 
Justerare Utöver ordförande Göran Wallén valdes Annika 

Sundell att justera protokollet. 
 
Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Bangatan 10 A Lund, fredag 

1/10 2010 
 
 
Underskrifter  Sekreterare 
   Bengt Selander 
   

Ordförande 
   Göran Wallén 
   

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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Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll   
Sammanträdesdatum 2010-09-24 
 
§ 76 Sammanträdet öppnas 
 
Ordförande Göran Wallén, inleder och hälsar välkommen. 
 
 
§ 77 Val av justerare och justeringsdag 
 
Styrelsen beslutade  
 
att justering sker den 1 oktober på Socialförvaltningen Bangatan 10 A av ordförande Göran 
Wallén och Annika Sundell. 
 
 
§ 78 Fastställande av dagordning 
 
 
Styrelsen beslutade 
 
att som en egen punkt, §85, lägga till Inkomna ansökningar 
 
att med dessa ändringar fastställa dagordningen 
 
 
§ 79 Föregående mötesprotokoll 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
 
§ 80 Information ifrån förbundssamordnaren 
 
Jessica har varit på ledarskapsutbildning med fokus på Finsam och samordnarrollen. 
 
Kickoff sker på Habo gård tisdag 28/9 med start 8.30 och avslutas med lunch 
 
Diskussion om de pengar som äskats från parterna. Styrelsen ger samordnaren i uppdrag att 
undersöka om alla parter fått äskandet. 
 
Jessica har varit på Södertulls vårdcentral och informerat om Finsam, vilket fick ett positivt 
mottagande. 
 
Jessica och Bengt har träffat Hassela Skåne som vill utveckla en ide om mentorer för 
människor som har svårt att komma igång. De har uppmuntrats att ta kontakt med Lunds 
kommun som har ett upphandlingsavtal med Hassela Skåne. 
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Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll   
Sammanträdesdatum 2010-09-24 
 
Information om Unga vuxna. Regionen i form av Hälsovalskontoren har meddelat att de inte 
kan tillföra egna medel för 2010 och att de förmodligen inte heller kommer att kunna detta vid 
projektets slut. Styrelsen konstaterar att detta inte påverkar den redan beslutade satsningen, 
men att det blir extra viktigt med utvärdering och ständig dialog kring hur ett lyckat projekt 
ska tas tillvara vid projektavslut. Det är också viktigt att diskutera med övriga förbund kring 
problemet att Regionen måste göra lika överallt. 
 
Jeanette Unger informerade om 0-placerade. Handläggarna på ekonomiskt bistånd har tagit 
fram underlag om gruppens storlek i Lund som uppgår till över 100. Styrgruppen och 
handläggarna arbetar nu på att ta fram metoder kring hur man kan jobba med målgruppen. 
 
 
§ 81 Ny Förbundssamordnare 
 
Styrelsen beslutade 
 
att utse Bengt Selander som förbundssamordnare från och med 1 oktober 2010. 
 
 
§ 82 Ändring av firmatecknare 
 
Styrelsen beslutade 
 
att ge Bengt Selander (610616- 4012) rätten att teckna firma för Lunds samordningsförbund 
med organisationsnummer 222000-2766 från och med 1 oktober 2010 i enlighet med vad som 
beslutades vid styrelsesammanträdet den 24 september 2010. I samband med detta upphör 
rätten att teckna firma för Jessica Gullberg. 
 
 
§ 83 Redovisning av placerade medel 
 
Göran Wallén har på styrelsen uppdrag placerat förbundets medel enligt följande: 
1,5 miljoner kr i ett framtidskonto med ränta 0,75% med rätt till ett kostnadsfritt uttag /år 
1,5 miljoner kr i ett placeringskonto med ränta 0,4% med fritt uttag 
 
 
§ 84 Delårsrapport 
 
Styrelsen beslutade 
 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
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Sammanträdesprotokoll   
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§ 85 Inkomna ansökningar 
 
RSMH har ansökt om medel för ett projekt ”Gott och nyttigt” som tidigare drivits med hjälp 
av medel från Region Skåne. Verksamheten är inte upphandlad av någon av 
samverkansparterna och ingen av dessa står heller som huvudman för projektet. Finsam har 
därför ingen möjlighet att behandla ansökan. 
 
Styrelsen beslutade 
 
att återremittera ansökan till RSMH för ytterligare utredning 
 
 
§ 86 Anmälan av delegationsbeslut 28/5 – 24/9 2010 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
§ 87 Information från respektive part om förändringar i sin organisation 
 
Region Skåne:  
Psykiatrin kommer att få ett nytt verksamhetsområde, Lund/Eslöv/Landskrona med en 
verksamhetschef. 
Regionpsykiatrin inklusive slutenvården kommer att flytta till gamla regionhuset på 
Baravägen i Lund. 
Den del av öppenvårdspsykiatrin som tidigare var järnhälsan kommer tillsammans med 
psykosteamet och ätstörningsteamet att drivas i privat regi av Aleris. 
 
Lunds kommun:  
Kommunens högt ställda mål med 164 personer i arbete under 2010, genom sina 
arbetsmarknadskonsulenter samt nya metoder, har överträffats då 168 personer kommit i 
arbete sedan årsskiftet. 
 
Försäkringskassan: Inget 
Arbetsförmedlingen: Ej närvarande 
 
 
§ 88 Övrigt 
 
Vid nästa styrelsemöte kommer vi att få besök av projektgruppen som arbetar med 0-
placerade. 
 
Nästa styrelsemöte hålls i Västerkyrkan fredag 19 november kl. 9.30-12 
 
§ 89 Mötet avslutas 


