
Lunds samordningsförbund  1 
Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll   
Sammanträdesdatum 2010-11-19 
 
Plats och tid   Västerkyrkan i Lund, kl. 9.30- 11.30 
 
Ledamöter   Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 
   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne 

Ann-Charlotte Andersson, arbetsförmedlingen 
   Annika Sundell, ledamot Försäkringskassan 
 
Ersättare   Margareta Dovsjö (s) ersättare Lunds kommun 
    
Övriga närvarande Elisabet Lydfors, Region Skåne, Beredningsgr. 

Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 
Bengt Selander, förbundssamordnare 
Pirjo Termonen, Lunds kommun 
Marie-Louise Lindblad, arbetsförmedlingen 
    

Justerare Utöver ordförande Göran Wallén valdes Ann-
Charlotte Andersson att justera protokollet. 

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

25/11 2010 kl 13.30 
 
 
Underskrifter  Sekreterare 
   Bengt Selander 
   

Ordförande 
   Göran Wallén 
   

Justerare 
   Ann-Charlotte Andersson 
 
 
 
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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§ 90 Sammanträdet öppnas 
 
Ordförande Göran Wallén, inleder och hälsar välkommen. 
 
 
§ 91 Val av justerare och justeringsdag 
 
Styrelsen beslutade  
att justering sker den 25  november på Socialförvaltningen Bangatan 10 A av ordförande 
Göran Wallén och ledamot Ann-Charlotte Andersson. 
 
 
§ 92 Fastställande av dagordning 
 
 
Styrelsen beslutade 
 
att fastställa dagordningen 
 
 
§ 93 Föregående mötesprotokoll 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
 
§ 94  Information från förstudien av 0-placerade 
 
Pirjo Termonen och Marie-Louise Lindblad informerade om och delade ut information kring 
förstudien som beskriver hur man kan arbeta med gruppen 0-placerade.  
 
Styrelsen beslutade 
 
Att uppmana Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Lunds kommun att inkomma med 
ansökan till projekt enligt den ansökningsmall som finns hos Lunds samordningsförbund. 
 
 
 
§ 95 Information från förbundssamordnaren 
 
En medarbetare på arbetsförmedlingen, Lars Larsson, i Hässleholm vill skriva en avhandling 
som inbegriper utvärderingar av projekt finansierade av Samordningsförbunden i flera 
Skånekommuner. Samordnaren återkommer med mer information. 
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Bengt Selander har varit på studiebesök på Arbetscentrum i Malmö. Många av de projekt som 
vänder sig till arbetslösa och sjukskrivna i Malmö finns under ett organisatoriskt tak, oavsett 
om det finansieras av kommun, ESF eller Finsam. En vinst med detta kan vara 
samordningsvinster och samverkansvinster, bland annat genom att det blir lättare att slussa 
deltagare till ”rätt” verksamhet. 
 
Jessica Gullberg har varit på utbildningsseminarium i Stockholm kring Revision. Där 
framkom att statens revisorer rekommenderar olika när det gäller delårsrapporter och 
momshantering. Initiativ har tagits för att på nationell nivå komma med gemensamma 
riktlinjer kring revisionsplaner. 
 
Jessica Gullberg har varit på utvärderingsseminarium i Stockholm. Även här pågår arbete för 
att skapa nationella riktlinjer med det övergripande syftet att efterhand kunna jämföra projekt 
med varandra, vilket kräver att utvärderingarna har likartad design. 
 
Samordningsförbundets beredningsgrupp var gäst hos socialförvaltningens fredagscafé där vi 
informerade om förbundets verksamhet. Uppslutningen och intresset var mycket stort. 
 
Information om Unga vuxna. Projektets samordnare Catharina Barth är på plats sedan den 1 
november. Lokalerna på Bangatan 10B är kontrakterade och målning och möblering är i full 
gång. Planen är att kunna ta emot ungdomar från den 10 januari 2011. 
 
Information om Rehabsamverkan. Verksamheten har satt sig och fungerar väl, vilket bland 
annat kommer fram genom de nöjda remittenterna. Den första deltagaren har nu gått igenom 
programmet och remitterats vidare till arbetsförmedlingen, vilket satt ljuset på hur 
överlämningar förbereds och genomförs. Det kommer att arbetas vidare på under 2011. 
 
 
§ 96 Verksamhetsplan för 2011 
 
Styrelsen beslutade 
 
att godkänna verksamhetsplanen för 2011 
 
 
§ 97 budget för 2011 
 
Styrelsen beslutade 
 
att fastställa budgeten för 2011 med ändringarna att budgetposten ”0-placerade” skall ändras 
till ”nya projekt” samt under intäkter ändra medel från Finsam Kävlinge-Lomma till 288 000 
kr. 
 
 
§ 98 Beslut om medel till projekt Rehabsamverkan 
 
Styrelsen beslutade 
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Att bevilja medel till projekt Rehabsamverkan för 2011 enligt tidigare ingått avtal plus årlig 
indexuppräkning 
 
§ 99 Beslut om medel till projekt Unga vuxna 
 
Styrelsen beslutade 
 
att bevilja medel till projekt Unga vuxna för 2011 enligt tidigare ingått avtal plus årlig 
indexuppräkning 
 
 
§ 100 Anmälan av delegationsbeslut 24/9 – 19/11 2010 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
§ 101 Information från respektive part om förändringar i sin organisation 
 
Region Skåne:  
Regionen kommer att jobba mer med medborgarkontakt via vårdcentralerna. 
 
Psykiatrin i Lund kommer i fortsättningen att omfatta även Eslöv-Landskrona. Blir nu tio 
kommuner vilket motsvarar FK:s område. 
 
Psykiatrin har utbildat attitydambassadörer för att öka kunskapen om psykisk sjukdom. Dessa 
ambassadörer kan man boka. Information finns på www.hjärnkoll.se 
 
Lunds kommun:  
Ett Fontänhus kommer att startas i Lund. Kostnaden ska delas mellan Stat, Region, Lunds 
kommun och privata finansiärer. 
 
Försäkringskassan:  
Den etableringsersättning som beslutas och betalas ut av Arbetsförmedlingen, bekostas av 
Försäkringskassan. 
 
Arbetsförmedlingen:  
Ingen förlängning kommer att ske med de interna coacherna, deras arbetsuppgifter ska i 
fortsättningen göras av ordinarie personal. Detta bland annat som ett resultat av att 
Arbetsförmedlingen har fått mindre budget. 
 
Öppettiderna kommer i fortsättningen att vara 9-18. Detta för att öka tillgängligheten. 
 
Arbetsförmedlingen kommer från den 1/12-10 att ta över ansvaret från kommunen för 
nyanlända flyktingar. 130 lotsar har utbildats över hela landet för detta ändamål. 
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Mindre pengar har anslagits till Handlingsplansamverkan, oklart hur mycket. Ett av skälen är 
att det varit svårt att fylla platserna. 
 
 
§ 102 Övrigt 
 
Vid nästa styrelsemöte kommer ingen representant från FK att kunna vara fysiskt närvarande. 
Pär Weise kommer därför att vara tillgänglig på tfn 0709-813878 
 
Nästa styrelsemöte hålls på Socialförvaltningen, Bangatan 10A, fredagen den 17 december 
9.30-11.30. Mötet avslutas med jullunch på restaurang Godset. 
 
Önskemål finns från FK att undvika sista fredagarna i månaden för styrelsemöten under 2011. 
 
 
§ 103 Mötet avslutas 


