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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 

Styrelsemöte den 5 december 2022 

  

 
 

 

 
Plats och tid 
 

 
 
 
Styrelsemötet genomfördes på Araslövs golfklubbs konferensanläggning. Mötet avslutades kl 9:20.  
 
 

 
Beslutande 

 

 
 
 
 
 
Ersättare 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 
 
Anmält förhinder             

 

 
Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) 
Susanne Bäckman, Region Skåne (vice ordförande) 
Tobias Persson, Försäkringskassan 
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen  
 
 
 
Daniel Landin, Osby kommun 
Jenny Önnevik, Bromölla kommun 
Radovan Javurek, Kristianstads kommun 
 
 
 
Åsa Linné, förbundschef, och Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost  
 
 
 
 

  Utses att justera Sofi Gellberg, §§ 542-545   
 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kristianstad den         2022 

 

 

Underskrifter Sekreterare 
ee 

           

  Åsa Linné    
 Ordförande   

::::    

.. 

  
  Robin Gustavsson    
 Justeras av     
  Sofi Gellberg    

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Sammanträdes- 
datum  

Den 5 december 2022 

Datum då anslaget  
sätts upp       

Datum då anslaget  
tas ned        

Förvaringsplats  
för protokollet 

Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli 
Spannmålsgatan 7, Kristianstad 

Underskrift Åsa Linné  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 5 december 2022 

 

 

 

   

Justerare 

   
 

 
Sfb § 542 
 

                                                   Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnar mötet.  
 
 

 
Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställs.  

  
  
 

Sfb § 543 
 
Val av justeringsperson 
 
Till justeringsperson utsågs Sofi Gellberg. 

 
 
Föregående protokoll 
 
Till handlingarna med godkännande. 
 
 

 
Sfb § 544 
 
1. Information  

  
  Kansliet 
   

”Läget Skåne Nordost” – förbundets gemensamma dag tillsammans med 
nätverket i Skåne Nordost blev en positiv förmiddag och uppskattat av 
medverkande. Intressant att fortsätta utveckla forumet med tydligare inslag från 
förbundets organisationer Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region. 
 
Maria Mödrahälsovård – ändringsansökan är gjord med fokus på avslut och 
implementering (beslutsärende 2).  
 
Ny ansökan – en process har arbetats fram av Försäkringskassan och Region 
Skåne, specialistpsykiatrin, för att stärka samverkan under sjukskrivning 
(beslutsärende 3).   
 
Verksamhetsplan/mål och budget – kansliet har gått igenom innehållet med 
Beredningsgruppen vid mötet den 18 november. Reflektioner att dela vidare till 
styrelsen är en önskan om mer långsiktiga insatser som finansieras över tid, 
samt förslaget att vara öppen för ett annat gemensamt arrangemang än 
medverkan vid SKR:s Arbetsmarknads och näringslivsdagar, som är medtagit i 
budgeten för 2023. 
 
Processer under utveckling – dialoger kring ”gemensam plattform” och 
”samverkan näringsliv/arbetsmarknad” pågår med syftet att forma en gemensam 
process samt förstudie. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 5 december 2022 

 

 

 

   

Justerare 

 
Ordförandes information  
Ordförande delegerar ansvaret för frågor och stöd som gäller sjuk- och 
rehabilitering för förbundschefen till styrelseledamoten Sofi Gellberg, 
Arbetsförmedlingen.   
 
 

       
2. Delgivning 

Beslut om medelstilldelning från Försäkringskassan. 

Beslut om representation från Arbetsförmedlingen i Finsam. 

 
 
 
Sfb § 545 
 
 
Ärende 1 Ekonomisk rapport  
 
Aspia redovisar ekonomisk rapport för oktober 2022.   
Utfallet följer i all väsentlighet budget, avvikelsen är som tidigare medel till nya processer/insatser.   
 

 
                          Beslutsunderlag:  
                          Ekonomisk rapport Aspia.  
 
 

Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna den ekonomiska rapporten.  
 

 
Styrelsens beslut:  

                                                      
att  besluta enligt förslag.  

 
 
 
 
Ärende 2          Ansökan Försäkringskassan och Region Skåne  
 

  
Beslutsunderlag: 
Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin ska utveckla ett fungerande samarbete 

med strukturer och former som är bestående även efter detta projekt som ska gynna individen. 

För ett välfungerande samarbete behövs bland annat samsyn mellan parterna kring vilken 

medicinsk information som är viktig i ett enskilt sjukskrivningsärende. Det innebär även att de 

samordnade rehabiliteringsinsatserna påbörjas tidigt i rehabiliteringsprocessen när det är aktuellt. 

För att få en förbättrad dialog och förståelse för varandras uppdrag samt en bättre samverkan 

mellan Försäkringskassan Kristianstad och specialistpsykiatrin genomförs kunskapshöjande 

insatser under projekttiden. Fysisk närvaro av försäkringsutredare. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 5 december 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Försäkringskassan Kristianstad bitvis präglas av svårigheter i samarbetet kring 

sjukskrivningsprocessen. Efter flertal möte har det mynnat ut i att en framgång i samarbetet är att 

en försäkringsutredare från Försäkringskassan behövs synas fysiskt på plats och möta läkarna 

och stödfunktionerna i deras dagliga arbete för att snabbt kunna fånga upp frågor kring 

komplexiteten i sjukskrivningsprocessen och detta i sig ligger till grund för att kartlägga i vilka 

delar vårt samarbete behöver utvecklas och förbättras, så att individen inte hamnar i kläm och får 

rätt stöd i rätt tid. 

Det övergripande målet är att personer med psykisk ohälsa och komplexa diagnoser får rätt 

insatser samt planering mot egenförsörjning. Både specialistpsykiatrin och Försäkringskassan 

Kristianstad samverkar och säkerställer att sjukskrivningsprocessen är aktiv och har en tydlig 

planering framåt. I denna process vill vi även att vår samsyn och kunskap kring arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar ökar. Arbeta för att individen ska kunna göra en steg förflyttning till arbete/ 

studier mm. 

Period: 230116 – 250116 
Budget: 300 834 kr/år   
 
 
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna ansökan mellan Försäkringskassan och Region 
Skåne, specialistpsykiatrin.  

 
 
Styrelsens beslut:  

                                                      
att  besluta enligt förslag med tillägget att kansliet ska göra en 

delredovisning för styrelsen i november 2023 och vid samma 
tillfälle tas beslut om inriktning för extern utvärderare.    

 
 
 
Ärende 3 Ändringsansökan  
 
Beslutsunderlag 

I januari 2020 ansökte projektet om en förlängning där Kristianstad kommun gick in som 
projektägare i stället för Region Skåne, då Region Skåne vid tidpunkten hade implementerat 
personal och arbetssätt i ordinarie verksamhet. Processen blev beviljad finansiering till 31 
december 2024.  
Processen har från 2020 fortskridit i arbetsgruppen som innefattar barnmorskor från CSK och en 
finsamfinansierad socionom anställd i Kristianstad kommun. Styrgruppen, som innefattar samtliga 
kommuner, har träffats sporadiskt. Under 2022 uppmärksammades att deltagarantalet minskat. 
Ett nytt mer utåtriktat arbetssätt fastställdes, där den anställda socionomen skulle söka upp 
mödravårdscentraler som enligt kartläggningen visade var där man fångade upp deltagare. Dock 
har inflödet inte ökat. I juni 2022 var 2 gravida kvinnor inskrivna i projektet varav 1 av dessa inte 
tillhör Skåne Nordost.  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 5 december 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Vid styrgruppsmöte under våren 2022 delgav Östra Göinge, Hässleholm, Bromölla och Osby att 
de inte har för avsikt att implementera socionomtjänsten utan anser sig klara av arbetet i ordinarie 
verksamhet. Däremot vill man ta med sig arbetssättet och det upparbetade samarbetet med 
Region Skåne. Socionomen som arbetar 90% i projektet och finansieras av FINSAM gick i augusti 
ned till att arbeta 50 % i projektet med upplevelsen att det är lagom utifrån de inflödet som finns.  
I möte mellan Samordningsförbundet och Kristianstads kommun bestämdes att projektet behöver 
lämna in en ändringsansökan som stämmer överens med de ändringar som gjorts i projektet. 
Eftersom styrgruppen tidigare beslutat att socionomtjänsten inte kommer permanentas i ordinarie 
verksamhet och att ordinarie verksamhet kan hantera problemställningen i projektet innebär 
ändringen att projektet väljer att skriva en ändringsansökan som innehåller en 
implementeringsplan och att projektet därefter kommer avslutas i förtid.  
Innehållet i ändringsansökan är förankrad i Region Skåne och kommunerna i Skåne Nordost. 
Ändringsansökan är framtagen av projektägare Kristianstads kommun med stöd av kansliet på 
Samordningsförbundet.  
  
Implementeringsplan: 

- Inskrivna deltagare behöver avslutas i projektet och slussas vidare till rätt verksamhet.  

- Projektet tar inte emot nya inskrivningar  

- Rutin upprättas för hantering av redan inskrivna. 

- Rutin och kontaktytor upprättas för framtida ärenden i respektive organisation.  

- Upparbetad metod och inhämtad kunskap ska tas tillvara på och föras ut i 

organisationerna.  

- Vid projektets avslut ska en rutin för årlig avstämning vara framtagen och förankrad.  

För ovanstående punkter behöver en projektplan formuleras som innehåller aktivitet, tid, och 
ansvar för respektive punkt.  
 
Budget: 
Personalkostnad: 150 000 Kr 
Workshop/Kompetens överföring: 30 000 Kr 
Utvärdering: 30 000 Kr (avtalat sedan tidigare) 
 
Tidsplan: 
6 december 2022–31 maj 2023.  
 
Uppföljning: 
Senast den 1 mars 2023 ska projektet skriftligt redovisa hur det går via en mall från 
Samordningsförbundet Skåne Nordost, denna ska redovisas i styrelsen av kansliet. En månad 
efter avslutat projekt ska en slutrapport lämnas in samt en slutredovisning genomföras på bokat 
styrelsemöte.  
 
 
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna ändringsansökan med implementeringsplan för 
Mariamödrahälsovård. 

 
 
Styrelsens beslut:  

                                                      
att  besluta enligt förslag.  
 
  

 
Övrigt  
Dialog kring ägarsamråd och beslut om att skjuta det längre fram till maj, då flera nya ska komma 
på plats i styrelsen. 
 
Kommande mötestider för 2023 är utskickade och bokas in i kalendern av kansliet när alla 
representanter är klara.  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 5 december 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Ordförande tackade för det gångna året, önskade en god jul och ett gott nytt år. Kansliet 
tackades för sitt arbete och ordförande överräckte en julgåva.   
 
Efter styrelsemötet anslöt förbundets beredningsgrupp för en gemensam reflektion kring året i 
förbundet och jullunch. Robin Gustavsson och Radovan Javurek avslutar sitt arbete i styrelsen 
och tackades för sina insatser. Även Ewa Pihl Krabbe, som inte kunde vara på plats, avslutar sitt 
uppdrag och tackades.  
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