
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 

Protokoll nr 5
Styrelsemöte Sydöstra Skånes samordningsförbund den 26 september, 2022 kl. 
0900–1100.

Närvarande
Beslutande:
Thomas Quist, Sjöbo kommun, ordförande
Carl Malmqvist, Region Skåne, 1:e vice ordförande
Ingela Bröndel, Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
Christian Björkqvist, Tomelilla kommun
Pia Ingvarsson, ersättare Region Skåne
Cecilia Holmqvist, Arbetsförmedlingen
Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan
Övriga deltagande:
Christer Hovbrand, ersättare Sjöbo kommun
Susann Ellkvist, ersättare Försäkringskassan
Annika Rasmusson, Förbundschef
Lämnat förhinder:
Roger Jönsson, ersättare Ystad kommun
Sara Anheden, ersättare, Tomelilla kommun
Berit Olsson, ersättare, Simrishamns kommun
Anne Olofsdotter, Ystad kommun

§ 37
Öppning 

§ 38
Justering av dagens 
protokoll

§ 39
Fastställande av 
dagordning

§ 40
Föregående 
mötesprotokoll

Ordförande Thomas Quist öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. 

Styrelsen beslutade
Styrelsen utsåg Carl Malmqvist att jämte 
ordförande, justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen.

Styrelsen beslutade
Att godkänna föregående mötesprotokoll 22-05-20
samt 22-08-11.
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§ 41
Tertialrapport 2

§ 42
Revisionsrapport 2021

§ 43

Tertialrapport 2
Förslag till tertialrapport 2, för perioden 22-01-01-
22-08-31 förelåg. Genomgång samt dialog 
angående tertialrapport 2.

Dialog fördes kring möjligheterna att följa upp 
insatser efter det att finansiering från 
samordningsförbundet upphört.

Styrelsen beslutade
Att godkänna tertial 2, i föreliggande skick.

Revisionsrapport 2021
Genomgång av slutsatser samt rekommendationer
från revisorer KPMG. Styrelsen kommer att under 
hösten föra dialog samt utforma mätbara mål 
utifrån Samordningsförbundets verksamhet.

Region Skåne har meddelat att de med anledning 
av lydelse i 14§ Förbundsordningen, inte kommer 
att utse någon ny förtroendevald revisor.

Utdrag Förbundsordningen 14 § Revisorer 
och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 
för varje förbundsmedlems räkning. För 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. 
Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystad samt Region Skåne utser en för dem 
gemensam revisor. Den gemensamma revisorn 
utses av Tomelilla kommun. Revisorer utses i 
övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den
1 januari året efter det då val av fullmäktige i 
region och kommun har ägt rum. Mandattiden för 
Försäkringskassans revisor hanteras i särskild 
ordning.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.

Styrelsen 
Noterade informationen
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Förlag förändring 
förbundsordning

§ 44
Förbundschefen 
information

Genomgång av förslag till ändring i 
nuvarande förbundsordning 

Förslag ändring i § 5
2016 ändrades 4 stycket av § 5 i 
förbundsordningen till: 

”Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och 
med den 1 januari året efter då val av fullmäktige i
region och kommun har ägt rum”.
Skälet till ändringen var att alla valda inom 
kommuner och regioner skulle tillträda samtidigt.
Förbundsstyrelsen föreslår att återgå till tidigare 
ordning nedan: 

”Ledamöterna och ersättare från mandatperioden 
2019–2022 får förlängt förordnande till och med 
den 31 mars 2023. Härefter väljs ledamöter och 
ersättare för fyra år räknat från och med 
den 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum”.

Skälet till förslag om återgång till tidigare ordning 
är att tillträdesdatum 1 januari innebär en ny 
sammansatt styrelse, som aktivt förväntas 
medverka vid utformandet av 
verksamhetsberättelse samt bokslut. Vilket inte 
fungerade utan orsakade svårigheter. Man hade 
exv.  svårt att besvara revisionens frågor. Detta 
tog dessutom onödigt lång tid av verksamheten.

Förslag ändring i § 10 Kungörelser
Nuvarande skrivning:
”Förbundets kungörelser, protokoll och andra 
tillkännagivanden ska läggas in på kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads 
anslagstavlor samt finnas tillgängligt på 
förbundets hemsida”.

Förslag ny skrivning:
”Förbundets kungörelser, protokoll och andra 
tillkännagivanden finnas tillgängligt på förbundets 
hemsida”.

Förslaget justerades på sittande styrelsemötet och
mejlades ut till samtliga parter inom 
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§ 45
Övriga frågor

Samordningsförbundet med önskemål om att 
beslut fattas innan december månad. Detta med 
hänsyn till verkställighet.

Styrelsen tillstyrkte 
Ovanstående förslag till ändring i § 5 samt § 10, i 
nuvarande förbundsordning. 

Preliminär medelstilldelning 2023
Den preliminära medelstilldelning för 2023 är 
5 520 tkr. Förslaget innebär en minskning med 41 
tkr från 2022.
Den preliminära resultatbudgeten för 2023 visar 
ett utrymme i budgeten på ca 3000 tkr för nya 
insatser. ESF + är inte inkluderad i den redovisade
resultatbudgeten.

ESF +
Arbetsgruppen har tillsammans med Joakim 
Tranquist, Tranquist utvärdering och förbundschef 
tagit fram ett förslag till delprojekt inom ESF +, 
som är tänkt att ingå i ett större projekt 
tillsammans med Samordningsförbunden Lund 
samt Höganäs. 
Förslaget i korthet:

 tidig arbetslivsinriktad insats med primär 
målgrupp personer som har en 
aktivitetsförmåga på lägre än 10 h/vecka

 gemensam ingång för remittent
 övergång till ordinarie insatser hos parterna
 skattning genom BIP
 kommunövergripande styrgrupp samt 

praktikanskaffare
 operativ personal i respektive kommun
 använda befintliga insatser/aktivister hos 

parterna

Beslutad insats FINSAM VUX, AME och AF
Arbetsgrupp samt styrgrupp har haft sitt fösta 
styrgruppsmöte 22-09-22 och insatsen är i gång 
enligt plan.

Kompetensutvecklingsinsatser
BIP indikatorer
Ett digitalt möte har genomförts 22-09-14 med 
chefer och nyckelpersoner, ett uppföljande digitalt 
möte är inplanerat 22-04-10. Kickoff 22-10-27 
samt praktisk användning av BIP indikatorer 22-
11-08 sker fysiskt i Malmö. Båda tillfällena är 
fullbokade.
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Samverkan
En digital introduktion kommer att genomföras 22-
10-13. Styrelsen är välkomna att delta mellan 
klockan 0900–1100.

Möte styrelse och beredningsgrupp 22-10-28
Mötet kommer att vara på Fritiden hotell och 
Kongress i Ystad.  Några innehållspunkter:

 presentation av beslutad insats i samverkan
mellan vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenheter samt 
Arbetsförmedlingen, Ystad samt Tomelilla 
kommun.

 utvärdering Möjligheternas Hus
 samhällsekonomisk ”nytta” med 

Möjligheternas Hus

NNS möte
Carl Malmqvist kommer att delta digitalt på NNS 
möte 22-10-07.

§ 46
Avslut

2022-09-26

Annika Rasmusson
Förbundschef

Thomas Quist
Ordförande

Ordförande avslutade mötet
  
Nästa styrelsemöte den 28 oktober 0830–
1230

Carl Malmqvist
Justerare
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