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Förbundsstyrelsen Lunds samordningsförbund 

Sammanträdesprotokoll 2014-03-21 

Plats och tid Mötet gjordes via epost 18-19 juni 2014 

 

Ledamöter Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne 

Göran Wallén (m) ledamot Lunds kommun 

Carina Friis, ledamot Arbetsförmedlingen 

Annika Sundell, Ledamot Försäkringskassan  

 

Ersättare - 

    

Övriga närvarande - 

 

  

     

Justerare Utöver ordförande Patrik Holmberg valdes Carina 

Friis att justera protokollet. 

 

Plats och tid för justering Kommunhuset Kristallen. Tid ej bestämd 

 

 

Underskrifter  Sekreterare 

   Bengt Selander 

   

Ordförande 

   Patrik Holmberg 

   

Justerare 

   Carina Friis 

 

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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§ 13 Sammanträdet öppnas 

 

 

 

§ 14 Val av justerare och justeringsdag 

 

Styrelsen beslutade  

Att justering görs av ordförande Patrik Holmberg och ledamot Carina Friis. Tid och plats ej 

fastställd 

 

 

§ 15 Fastställande av dagordning 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att fastställa dagordningen.  

 

 

§ 16 Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

 

§ 17 Kvartalsrapport för kvartal 1 2014 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att godkänna kvartalsrapporten och lägga den till handlingarna 

 

 

§ 18  Förslag om förstudie kring nyanlända 

 

Arbetsförmedlingen har sedan årsskiftet, men även till viss del sedan tidigare, ett ansvar för 

etableringsuppdraget för flyktingar och Romer boende i Lunds samverkansområde. 

Förstudiens uppgift ska vara att undersöka hur Arbetsförmedlingen i samverkan med övriga 

myndigheter bäst kan arbeta med målgruppen. Tanken är att anställa en person somarbetar 

med uppgiften under hösten 2014. Se vidare i Ansökan samt tjänsteskrivelse. 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att bevilja medel till Arbetsförmedlingen med 120 000 kr för en förstudie kring nyanlända 

och Romer. 
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§ 19 Förslag till utvärdering av förbundets verksamhet 2009 - 2014 

 

Nationella rådet har lämnat förslag till Försäkringskassan om att ändra regler kring fördelning 

av medel till samordningsförbunden i Sverige. Huvudinriktningen är att pengar ska fördelas 

beroende av försörjningsmått och invånarantal i kommunen. Liggande förslag från rådet är att 

75% ska styras av försörjningsmått och 25% av invånarantalet. Enligt förslaget ska de nya 

fördelningsprinciperna gälla från 2016 och innebär för Lunds del en möjlig ökning av 

budgeten till cirka 6 milj kr.  

 

För att kommunen och övriga parter ska kunna ta ställning till om man är beredd att öka sin 

tilldelning, föreslås att förbundet bekostar en samlad samhällsekonomisk bedömning av 

samtliga genomförda och pågående projekt. Företaget Payoff genomför just nu en liknande 

utvärdering av projektet Kraft och har dessutom genomfört en liknande större utvärdering av 

samordningsförbundet i Uppsala län. Det är därför lämpligt att samma företag gör denna 

bedömning.  Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 000 och 150 000 kronor 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att avsätta upp till 150 000 kr för en samhällsekonomisk bedömning av förbundets 

verksamhet 2009 - 2014 

 

 

§ 8 Information från Förbundssamordnaren 

 

Unga Vuxna. Projektet har sedan årsskiftet blivit permanent i Lund i regi av region Skåne. 

Den garanti som Finsam Lund gav projektet för kostnader i januari 2014 har inte behövt 

utnyttjas. Bland annat Malmö planerar att starta liknande verksamhet. 

 

Comung. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att finansiera verksamheten och 

Finsam kommer att stå för hyreskostnaderna under 2014. Det finns fortfarande ingen färdig 

lösning för hyran när det gäller 2015.  

 

SamverkansresursAF. Arbetet fortsätter framgångsrikt på flera fronter. Marie-Louise 

Lindbladh tillsammans med Kristina Svensson besöker vårdcentraler för att etablera 

samarbete kring klienter/patienter i fördjupat samarbete. Frukostmöten på AF för bättre 

kunskap och samverkan med vården.  

 

IPS. Planen är att genomföra projektet fullt ut och därefter utvärdera resultat och ta ställning 

till om projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Svårigheter finns att samordna 

rutiner med AF och psykiatri. 

 

KRAFT. Utvärdering av de två första grupperna har påbörjats, dels den samhällsekonomiska 

utvärderingen som utförs av Pay-off, dels den som utförs av två samordnare i andra 

samordningsförbund. I den nuvarande gruppen har det varit en del avhopp.  
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Kreativa akademin. Resultatet av projektet har varit överväldigande positivt, både när det 

gäller deltagarnas framsteg och publikens uppfattning om att få nya perspektiv på psykiska 

funktionshinder. Arbete med att få utvärdering färdigt pågår. 

 

Inkluderande arbetsmarknad. Efter dagens välbesökta frukostmöte planeras ytterligare 

events för att påverka privata och offentliga arbetsgivare att anställa fler personer med 

psykiska funktionshinder. Bland annat finns planer på en större rekryteringsmässa i slutet av 

året. 

 

Finsams kontor. För närvarade finns kontoret på gasverksgatan tillsammans med 

socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. I samband med att enheten flyttar till Kristallen 

finns eventuellt möjlighet att också Finsam kan flytta dit. Andra alternativ ska också 

övervägas. Att ha ett eget kontor med möjlighet till möten kan också vara ett alternativ. 

 

 

§ 52 Delegationsbeslut 

 

Styrelsen beslutade 

 

Att lägga besluten till handlingarna 

 

 

§ 53 Information från parternas respektive organisation 

 

Inget denna gång 

 

 

§ 54 Övrigt 

 

Inget 

 

 

§ 55 Sammanträdet avslutas 

 

Patrik Holmberg förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 maj kl. 

9.30-12 hos Arbetsförmedlingen. 


