
Lunds samordningsförbund  1 
Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll   
Sammanträdesdatum 2010-12-17 
 
Plats och tid   Socialförvaltningen, Bytaregatan 7, kl. 9.30- 11.30 
 
Ledamöter   Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 
   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne 

Ann-Charlotte Andersson, arbetsförmedlingen 
Per Weise, ledamot Försäkringskassan, deltog vid 
beslutsfattande via telefon 

 
Ersättare   Margareta Dovsjö (s) ersättare Lunds kommun 
   Lars Schultz (s) ersättare Region Skåne 
    
Övriga närvarande Elisabet Lydfors, Region Skåne, Beredningsgr. 

Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 
 Kristina Svensson, Försäkringskassan, Beredningsgr. 
 Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr. 

Bengt Selander, förbundssamordnare 
Jessica gullberg, förbundssamordnare 
Tamas Osvath, revisor 
Anna Posse, Projektsamordnare, Rehabsamverkan 
Sven Svantesson, Projektchef, Rehabsamverkan 
    

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

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

21/12 2010 kl 11.00 
 
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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§ 104 Sammanträdet öppnas 
 
Ordförande Göran Wallén, inleder och hälsar välkommen. 
 
 
§ 105 Val av justerare och justeringsdag 
 
Styrelsen beslutade  
att justering sker den 21  december på Socialförvaltningen Bangatan 10 A av ordförande 
Göran Wallén och ledamot Ann-Charlotte Andersson. 
 
 
§ 106 Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutade 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av två punkter: 

1. Ansökan om utökad budget för projekt Rehabsamverkan. Frågan tas efter punkt 6 i 
dagordningen. 

2. Ändring av budgetens utformning gällande posten ”ackumulerat resultat fr. föregående 
år” samt fråga om särskilda skäl för underskott i budget. Frågan tas efter ovanstående 
punkt. 

 
 
§ 107 Föregående mötesprotokoll 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
 
 
§ 108  Information från första året med rehabsamverkan, Anna Posse 
 
Anna Posse redogjorde med hjälp av bildspel för hur arbetet med arbetsträning och utredning 
av arbetsförmåga går till, hur målgruppen ser ut, hur samverkan fungerar samt statistik från 
första året. 
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§ 109 Ansökan om utökad budget för projekt rehabsamverkan 
 
Sven Svantesson närvarade och svarade på frågor kring ansökan. Styrelsen ställde sig positiv 
till beredningsgruppens förslag att bevilja ansökan till utökad budget minus kostnader för 
utvärdering. Se ansökan samt tjänsteskrivelse. 
 
Styrelsen beslutade 
 
Att bevilja projekt rehabsamverkan 1 200 000 kr för år 2011. 
 
 
§ 110 Fråga om ändring av budgetens utformning gällande posten ”ackumulerat 
resultat från föregående år” samt fråga om särskilda skäl för underskott i budget 
 
Revisorerna har påpekat att budgetposten ”ackumulerat resultat från föregående år” inte får 
anges under ”intäkter”. Då budgeten för 2012 då uppvisar ett minus, krävs att styrelsen 
beslutar att det finns särskilda skäl för ett underskott. Detta skäl är då att det finns överskott 
från föregående år. 
 
Styrelsen beslutade 
 
Att flytta budgetposten ”ackumulerat resultat från föregående år” samt att det föreligger 
särskilda skäl för negativ balans i budgeten. 
 
 
§ 111  Information från förbundssamordnaren 
 
Jessica gullberg har varit på möte i Stockholm på Nationella nätverket för 
samordningsförbund (NNS). Nätverket har ingen egen budget förutom en mindre pott för 
administration vilket innebär att deltagande förbund har stått för kostnader kring seminarier, 
utbildningar och arbetstid. Mötet kom fram till förslaget att omvandla nätverket från nätverk 
till en intresseförening vars huvudsakliga uppgifter ska vara att företräda de lokala förbunden 
i gemensamma frågor samt att utgöra ett stöd för dessa. Finansiering av detta skulle ske 
genom en årlig avgift för förbunden med 2 ‰ av den årliga budgeten. Förfrågan till 
förbunden väntas komma. 
 
Kristina Svensson informerade om KUR (KUnskapsutveckling om Rehabilitering för 
personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning). Projektet är ett uppdrag från 
regeringen till försäkringskassan som innebär att pengar kan sökas hos Försäkringskassans 
lokala försäkringscenter (LFC) som sedan ansöker om medel hos Försäkringskassan centralt. 
 En kunskapssatsning ska planeras, samordnas och anordnas av samordningsförbundens parter 
gemensamt på lokal nivå och kan bestå av utbildningar och seminarier i ämnet. Initiativet kan 
komma från vilken som helst av parterna. Beredningsgruppen kommer att utreda möjligheten 
att anordna en sådan kunskapssatsning i förbundets regi. 
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Information om Unga vuxna. Lokalerna är nu klara liksom en stor del av möbleringen. 
Mottagningen planeras nu att öppna den 17 januari 2011 och en stor del av arbetet läggs nu på 
information till målgrupperna. 
 
Information om 0-placerade. Styrgruppen har träffats en gång sedan föregående 
styrelsemöte. Nya möte har planerats och planen är att kunna lämna en ansökan till förbundet 
i februari 2011. 
 
 
§ 112 Förslag till ändring i förbundsordning 
 
Styrelsen föreslogs ändra lydelsen av 5 § enligt följande: 
 

 
Styrelsen beslutade 
 
Att ändra förbundsordningens 5 § enligt förslaget samt att beslutet ska kommuniceras särskilt till 
parterna. 
 
 
§ 113 Förslag till sammanträden under 2011 
 
Styrelsen föreslogs följande datum. Tid: 8.30 - 12 
 
18 februari 
15 april 
17 juni 
23 september 
18 november 
16 december 

 
 
Styrelsen beslutade 
 
Att styrelsemöten ska hållas enligt förslaget. 
 
 
 

5§ 
Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och 
fyra ersättare. Varje huvudman/part utser vardera en ledamot och en ersättare. Ersättare har 
närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för en period om 
ett år. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det år då val av fullmäktige i regionen och kommunen har ägt rum. 
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§ 114 Val av ordförande och vice ordförande 
 
Styrelsen föreslogs att välja Patrik Holmberg till ordförande och Göran Wallén till vice 
ordförande. 
 
Styrelsen beslutade 
 
Att välja Patrik Holmberg till ordförande och Göran Wallén till vice ordförande för år 2011. 
 
 
§ 115 Anmälan av delegationsbeslut 10/10 – 17/12 2010 
 
Styrelsen beslutade 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
§ 116 Information från respektive part om förändringar i sin organisation 
 
Region Skåne:  
Den politiska organisationen har ändrats en del efter valet. Patrik Holmberg återkommer med 
en skiss kring detta 
 
Lunds kommun:  
Inget 
 
Försäkringskassan:  
Inget 
 
Arbetsförmedlingen:  
Inget 
 
 
§ 117 Övrigt 
 

• Anna-Lena Hogerud kommer att vara ersättare i styrelsen för Lunds kommun från den 
1 januari 2011 

• Margareta Dovsjö lämnar styrelsen som ersättare för Lunds kommun den 31 december 
och avtackades med blommor. 

• Jessica Gullberg slutar som samordnare den 31 december och avtackades med 
blommor. 

• Då Göran Wallén slutar som ordförande avtackades även han med blommor. 
 
 
§ 118 Mötet avslutas 


