
Lunds samordningsförbund  1 
Förbundsstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 2011-12-16 
 
Plats och tid   Socialförvaltningen, Gasverksgatan 3A 

 

Ledamöter   Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne  

Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun 

Staffan Hållö, ledamot Arbetsförmedlingen 

Annika Sundell, Ledamot Försäkringskassan 

 

Ersättare  

 

    

Övriga närvarande Jeanette Unger, Lunds kommun, Beredningsgr. 

 Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen, Beredningsgr. 

Ulla Falkestav, Vuxenpsykiatrin, Beredningsgr. 

Bengt Selander, förbundssamordnare 

Lotta Green-Dahlberg, Unga Vuxna 

    

Justerare Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Staffan 

Hållö att justera protokollet. 

 

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

torsdag 22 december. 

 

Underskrifter  Sekreterare 

   Bengt Selander 

   

Ordförande 

   Patrik Holmberg 

   

Justerare 

   Staffan Hållö 

 

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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§ 50 Sammanträdet öppnas 

 

Ordförande Patrik Holmberg, inleder och hälsar välkommen. 

 

 

§ 51 Val av justerare och justeringsdag 

 

Styrelsen beslutade  

att justering sker den 22 december på Socialförvaltningen Gasverksgatan 3A av ordförande 

Patrik Holmberg och ledamot Staffan Hållö 

 

 

§ 52 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutade 

 

 att fastställa dagordningen  

 

 

§ 53 Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna  

 

 

§ 54 Ansökan om ytterligare medel till projekt Unga Vuxna 

 

Ärendet behandlades första gången på styrelsemöte den 22 november då Unga Vuxna 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 då att det saknas en redovisning av hyreskostnadens andel av den totala 

projektbudgeten samt en konsekvensbeskrivning av ett avslag. Styrelsen återremitterade 

ansökan för komplettering, vilket också skett (se särskilt dokument). Beredningsgruppen 

föreslår liksom tidigare att Unga vuxna beviljas ett tillägg på 200 000 kr. 

 

Vid dagens möte närvarade Unga vuxnas chef Lotta Green Dahlberg för att kunna svara på 

frågor. Dessa berörde en stor mängd områden med fokus på hyresnivåer, lönesättning, 

handledning, kostnader för patientbesök samt framtida möjligheter för implementering i 

ordinarie verksamhet. 

 

Efter frågestunden menade styrelsen att det fortfarande återstod en del frågetecken som ska 

kommuniceras till projektledningen samt att ärendet åter ska tas upp i styrelsen den 3 mars 

2012. För att projektet inte ska ta alltför stor skada vill styrelsen bevilja 100 000 kr för första 
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halvåret 2012 för att i mars ta ställning till ytterligare tilldelning som då blir beroende av de 

svar projektledningen ger till styrelsen. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att bevilja 100 000 kr till Unga vuxna, utöver redan beviljade medel, för första halvåret 2012 

samt att ta upp resterande del av ansökan vid styrelsemöte den 2 mars 2012. 

 

 

§ 55 Val av ordförande och vice ordförande för 2012 

 

Föreslogs att sittande ordförande och vice ordförande sitter kvar under 2012. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att välja Patrik Holmberg till ordförande och Göran Wallén till vice ordförande i Lunds 

samordningsförbund för 2012. 

 

 

§ 56 Beslut om styrelsemöten under 2012 

 

Beredningsgruppen föreslår styrelsemöten vid de tillfällen som angivits i särskilt dokument 

som bifogats kallelsen. Styrelsen bifaller förslaget med ändringen att flytta ett möte från 25 

maj till 1 juni. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att styrelsemöten under 2012 ska hållas vid följande tillfällen: 

 

2 mars 

1 juni 

28 september 

30 november 

 

Mötestiden ska vara 9.30 -12.00 

 

 

§ 57 Övrigt 

 

I brist på tid sköts punkterna 7, 9, 10 och 11 från dagordningen till mötet den 2 mars 2012 

 

 

§ 58 Mötet avslutas 


