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Styrelsemöte

Plats och tid

Samordningsförbundet Skåne Nordost, Spannmålsgatan 7 i Kristianstad. Starttid kl
09:00

Beslutande

Radovan Javurek, Kristianstads kommun
John Nilsson, Arbetsförmedlingen

Tobias Persson, Försäkringskassan
Ersättare

Jenny Onnevik, Bromölla kommun
Robin Gustavsson, Hässleholms kommun

PatrickÅberg, Östra Göinge kommun
Meeri Tikkanen, Försäkringskassan

Övriga närvarande

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Anmält förhinder

Susanne Bäckman, Region Skåne
Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne
Marika Bjerstedt Hansen. Osby kommun
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen

Utses att justera

Tobias Persson $$ 424 -430
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Sammanträdes
datum

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Den 13 januari 2020

Datum då anslaget

Datum då anslaget

tas ned

sätts UPP

Förvaringsplats

Samordningsfärbundets Skåne Nordost kansli

för protokollet

Spapnmålsgatan

Underskrift

Annica Nilsson
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Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

Sfb $ 425

Valavjusteringsperson
Tobias Persson.

Föregående protokoll
Till handlingarna med godkännande
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l . Information
a. Rapport från förbundschefen
arbetet sedan föregående styrelsemöte och processrapportering.
Utvecklingen av arbetet med att alla kommuner ska ges möjlighet att
delta i ett Skåne Nordost-övergripande samarbete utifrån den ansökan
om medel, som återremitterades vid förra styrelsemötet med anledning
av förändrade besked från Arbetsförmedlingen om möjlighetatt
Finsamfinansiera medarbetare, som saknar högskoleutbildning och

därför inte kan erbjudas tjänster som arbetsförmedlare. Enligt uppgift
från Osby kommun, är Bromöllakommun och Kristianstads kommun
intresserade av att ingå i samarbetet. Man mäktar dock inte med ett
projektägarskap, som spänner över flera kommuner/verksamheter.
varför förslag att låta SFSNO stå för "projektägarskap" med hos
förbundet placerad projektägare och medarbetare. för att säkerställa
likabehandling,förutsebarhet på deltagarnivå (kedjan hålls ihop) och att
rehabiliterande insatser möjliggörsså tidigt och så snart som möjligt.
Planeringen är, att ta fram ett konkret förslag/en omarbetad ansökan om
medel tillsammans med beredningsgruppen och/eller andra projektvana
medarbetare tillSFSNO:s styrelsemöte den 9 mars 2020.
l övrigt avrapporteras pågående och planerat arbete i förbundet och i
processerna.
b

Samordningsförbundets

Skåne Nordost Ägarsamråd den 10 februari 2020

Förbundschefen informerar styrelsen om antalet anmälda så här långt.
Påminnelse kan skickas ut när anmälningstidengår mot sitt slut. SFSNO:s
styrelserepresentanter väntas delta i vanlig ordning. Separat meddelande
med inbjudan/program sänds till dem
C

Förändring av Joakim Tranquist, Tranguist UtvärderingAB:s uppdrag
avseende analys av den uppfattade nyttan av finansierade insatser inom

SFSNO gällande uppdragsdelen "Rapport och redovisning." l den offert från

Tranquist Utvärdering AB, som ligger tillgrund för uppdragsavtalet, beskrivs
att rapporteringoch redovisningav analysarbetetska ske på SFSNO:s
Agarsamråd den 10 februari 2020. Efter diskussion i presidiet informeras
styrelsen om, att det är att föredra att styrelsen ges möjlighetatt ta del av
analysen först och att Tranquist Utvärdering därför föreslås rapportera och
redovisa utfalletpå SFSNO:s styrelsemöte den 9 mars 2020 iställetför på
Agarsamrådet den 10 februari 2020. Inga invändningar.

Justera
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2.Delgivning
Bordlagd punkt
Inkommen handlings sammanträdesprotokoll från Bromölla kommuns
kommunfullmäktigeden 25 november 2019, av vilket framgår att
kommunfullmäktigeutsett Hans Forsberg (S) tillny revisor i
Samordningsförbundet Skåne Nordost, då Joachim Bengtsson (M) avsagt sig
uppdrag som revisor i Samordningsförbundet Skåne Nordost. Susanne
Bäckman (L) och Jenny Önnevik (S) deltog inte i ärendets handläggning på
grund avjäv.
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3. Arenden
Arende l

Ekonomisk rapport för Samordningsförbundet Skåne Nordost
Ekonomisk rapportför den l januari 2019 - 30 november 2019

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande, daterat den 7 januari 2020.

Ekonomisk rapportför perioden den l januari 2019-- 30 november2019
Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna den ekonomiska rapporten för perioden den l januari

2019 --30 november2019.

Styrelsens beslut
att

besluta enligtförslag
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Arende 2

Samordningsförbundets Skåne Nordost delegationsordning för
2020

Samordningsförbundets Skåne Nordost möjlighettilldelegation regleras i10 $ 2
- 4 st i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser:
Styrelsen får besluta, att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en
tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp
av ärenden. Detta gäller dock inte

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,omfattning eller kvalitet.
2. yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har
överklagats, och
3. ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslut som har fattats på förbundets vägnar enligt tredje stycket skall anmälas
tillstyrelsen. som bestämmer i vilken ordning anmälan skall ske
Områden som är aktuella för delegation är
personalfrågor
upphandlings- och inköpsfrågor
ekonomiska ärenden
administrativa ärenden.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för2020
Tjänsteutlåtande, daterat den 7 januari 2020

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

anta Samordningsförbundets Skåne Nordost uppdaterade
delegationsordning.

Styrelsens beslut
att

Jqg$FäFä
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besluta enligtförslag
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Tillägg/uppdatering av budget för 2020 samt preliminär planering för
2021 och 2022

l november 2019 fattade SFSNO:s styrelse beslut om budget för 2020 samt
preliminär planering för 2021 och 2020. Den budgeterade summan för utbildning
för 2020, 2021 och 2022 kvarstod oförändrad jämfört med tidigare med 40 000
kr/år. Det budgeterade beloppet motsvarar inte den faktiska
utbildningskostnaden för 2019 och bedöms inte heller vara tillräckligför 2020,
2021 och 2022, varför ett tillägggörs.

Tillägget föreslås till80 000 kr/år, vilket ger en sammanlagd budgeterad summa
för utbildning för 2020, 2021 och 2022 om 360 000 kr och en årlig budgeterad

summa om 120 000 kr.

Skälen för att höja det budgeterade beloppet för utbildningär följande. SFSNO:s
styrelse, beredningsgrupp och förbundschef planerar numera för gemensamma
verksamhetsinriktade kompetenshöjande insatser och planeringsdagar för att
stärka och utveckla förbundets arbete inom den finansiella samordningen.
Behov av fortsatta gemensamma insatser och planeringsdagar bedöms kvarstå
framöver.

Beslutsunderlag
Budget för 2020 samt preliminär planering för 2021 och 2022
Tjänsteutlåtande, daterat den 7 januari 2020

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna förslaget om tillägg/uppdatering av budget för 2020
samt preliminär planering för 2021 och 2022 gällande budgeterad
kostnad för utbildning om 120 000 kr/år för SFSNO:s styrelse.
beredningsgrupp och förbundschef.

Styrelsens beslut
att
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Mötetavslutaskl. 11:01.
Agarsamråd hålls måndagen den 10 februari kl. 13:15.
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 9 mars 2020 kl. 09:00
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