SAMORDNINGSFÖRBUNDET
BURLÖV-STAFFANSTORP

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 22 september
Plats

Medborgarhuset, Staffanstorp

Datum:

Onsdagen den 22 september 2021

Tid:

09:00- 12:30

Beslutsfattande

Maria Hemåker Apell, ordf.

Staffanstorps kommun

ledamöter

Sara Vestering, vice ordf.

Burlövs kommun

Gunilla Nordgren

Region Skåne

Karin Alstersjö

Arbetsfö rmed li nge n

Torbjörn Lövendahl (ersättare)

Staffanstorps kommun

Owe Håkansson (ersättare)

Burlövs kommun

Anna Hellström, Förbundschef

Samordningsförbundet

Eva Nevtelen

Arbetsförmed Iingen

Catharina Petersson

Staffanstorps kommun

Övriga närvarande

Anmält förhinder

Kristina Svensson

Försäkringskassan

Camilla Lundgren

Psykiatrisk mottagning, Arlöv

Alexandra Fusoi

Försäkringskassan

Carina Dilton

Region Skåne

Annette Ekenberg

Burlövs kommun

Ann-Louise Norlund

Vårdcentral, Arlöv

Victoria Boklund

Vårdcentral, Staffanstorp

Caterina Holmström

Arbetsfö rmed Iingen

Michael Johnsson

Försäkringskassan

Utses att justera
Justeringens plats och

Protokoll ska anslås senast den 6 oktober 2021.

tid:

Protokollet justeras senast den 6 oktober 2021.

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Anslags bevis
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

2021-09-22
2020-10-06
2020-11-06
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp,
Torget 1, Staffanstorp

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
BURLOV-STAFFAN5TORP

§ 46

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentation av deltagarna.
§ 47

Godkännande av dagordning

Samordningsförbundet beslutar
att godkänna dagordningen.
§ 48

Protokoll och protokolljustering

Samordningsförbundet beslutar
att utse Anna Hellström till att föra protokoll
att utse Sara Vestering att jämte ordförande justera dagens protokoll
att protokollet justeras den 06 oktober 2021
Protokollet ska anslås senast den 06 oktober 2021.
§ 49

Protokoll från föregående möte

Samordningsförbundet beslutar
att lägga det justerade protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna.
§ SO

§ 51

Presentation av BIP-studien och frågestund, Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Diskussion kring målen för 2022

Samordningsförbundet beslutar
att Pandemin har gjort att inga eller få ansökningar om projekt har inkommit. Hur får vi igång
ansökningar? Hur når vi ut med information om förbundet? Frågan om att eventuellt dra ner på
mängden information som krävs i ansökan lyftes men det ansågs inte som nödvändigt.
Sammanslagningen dröjer och det åligger ordförande och vice ordförande att få fram några svar
angående den eventuella sammanslagningen innan några mål kan sättas upp. Ett extra
styrelsemöte sätts med anledning av detta in den 25 oktober.

§ 52
Kort genomgång av pågående projekt
Förbundschef informerar kort om pågående projektet.
Samordningsförbundet beslutar
att lägga nulägesrapporten till handlingarna .
§ 53

Höjning av medlemsavgiften till NNS

Förbundschef informerar om att på grund av ökade kostnader behöver NNS höja medlemsavgiften.
För närvarande är serviceavgiften 2 promille av tilldelade medel detta motsvarar 1200000 kr.
Förslaget är att höja serviceavgiften till 3 promille motsvarande 1 800 000kr.
Samordningsförbundet beslutar
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att få mer information om vad medlemsavgiften går till. Är ett medlemskaps nödvändigt?

§ 54

Övriga frågor

§ 55

Mötet avslutas

Ordförande tackar för mötet och mötet avslutas.

