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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Styrelsemötet genomfördes på Kvarnen i Kristianstad kl 9-10:10.
Efter mötet samlades styrelse och förbundets beredningsgrupp för en gemensam kompetensutveckling
och dialog kl 10:15-12 som avslutades med jullunch.

Beslutande

Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande)
Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne, ersätter Susanne Bäckman
Tobias Persson, Försäkringskassan
John Nilsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Jenny Önnevik, Bromölla kommun
Radovan Javurek, Kristianstad kommun
Daniel Landin, Osby Kommun

Övriga närvarande

Åsa Linné, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Karen Ask, ASKing AB (digitalt)
Linnéa Persson, Kristianstads kommun (digitalt)

Anmält förhinder

Susanne Bäckman, Region Skåne
Patric Åberg, Östra Göinge

Utses att justera

Tobias Persson, §§ 506-509

Justeringens
plats och tid

Kristianstad den

Underskrifter

Sekreterare
ee

2021

Åsa Linné

Ordförande
Robin Gustavsson
Justeras av

::::
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Tobias Persson

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

Organ

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Sammanträdesdatum

Den 6 december 2021

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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Sfb § 506
Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

Sfb § 507
Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Tobias Persson.

Föregående protokoll
Till handlingarna med godkännande.

Sfb § 508
1. Information
a.

Rapport från förbundschefen

-

Förbundets nya hemsida är klar och i bruk – www.sfsno.se

-

Ytterligare två föreläsningar har genomförts sedan oktober – BIP och Kulturspecifika
kunskaper – ca 60 deltagare vid varje tillfälle.

-

Kansliet fortsätter arbetet att skapa dialog med andra samordningsförbund och medlemmar
samt stödjer förbundets aktuella processer.

-

Preliminär medelstilldelning på 6 285 000 kr är bekräftad.

-

Förslaget att höja medlemsavgiften till NNS har dragits tillbaka.

-

Hela familjen går mot sitt avslut och slutredovisar vid dagens styrelsemöte.

b.

Presentation från processägare och utvärderare Hela Familjen
Utvärderare Asking presenterade Hela familjens principer som bla bygger på allians, tilltro,
uthållighet och helhetssyn. Principerna har känts både meningsfulla för medarbetarna, gett
handlingsutrymme bland deltagande kommuner och gett resultat för målgruppen. Samverkan
mellan kommun och vårdcentraler har gett speciellt stor vinst. Rollen som
samverkanskoordinator i Kristianstad kommer att implementeras. Intresse finns från andra
kommuner att ha en liknande roll. Hela familjens principer kommer att leva kvar efter
processens avslut men på olika sätt i kommunerna samt samverkan med vårdcentralerna.
Både utvärderare och processägare uttrycker önskan om tydligare dialoger om
implementering och planering för sådan.

Justerare
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Totalt har 181 familjer deltagit i Hela familjen – 166 kvinnor, 92 män samt 494 barn.
Familjerna hade i genomsnitt haft försörjningsstöd i 4 år innan de fick kontakt med processen.
Exempel på reflektioner och svårigheter som beskrivs i presentation och slutrapporter;
o Kan ”implementeringsvänliga” projekt riggas?
o Svårighet att mäta ”de mjuka värdena”
o Behövs långsiktiga permanenta organiseringar för insatser som befinner sig i
gränslandet mellan myndigheterna?
Rapporter från utvärderare och processägare i sin helhet finns tillgängliga på förbundets
hemsida www.sfsno.se/insatser/Hela familjen
Ordförande ger uppdrag till kansliet att följa upp hur principerna från Hela familjen vävs in i
ordinarie verksamhet och ge en uppföljande rapport på styrelsemötet i november 2022.
Ordförande uppmanar också till att arbeta vidare i förbundet med de insikter och slutsatser
som dragits av processen kring bla upplägg, roller, styrning och implementering.

2. Delgivning
Inget att delge.

Sfb § 509

Ärenden
Ärende 1

Ekonomisk rapport
Förbundschefen redovisar den ekonomiska rapporten för perioden januari – november från Aspia.
Resultatet är bättre än prognostiserat. Covid är en stor bidragande orsak då det inte varit möjligt
att genomföra utbildningar, workshops etc enligt planering och budget i processerna. Även
personalförändringar i processerna har resulterat i att mindre medel än budgeterat har rekvirerats.
Förbundets Akademi kommer under 2022 ha egen redovisningspost.
Redovisningen godkänns av styrelsen.

Övrigt
John Nilsson från Arbetsförmedlingen har fått nya arbetsuppgifter i organisationen och Sofi
Gellberg kommer from januari gå in som ordinarie ledamot i styrelsen. Ersättare är ännu inte
utsedd. John tackas för sin insats i styrelsen och önskas lycka till i sitt nya uppdrag.
Ägarsamråd kommer att ske den 14 februari. Ordförande och förbundschef gör en planering för
dagen och skickar ut inbjudan till utsedda representanter.
KPMG uttrycker i sin granskningsrapport av bokslut och årsredovisning för år 2020 en uppmaning
att ”framledes fastställa riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning innehållande ekonomiska
mål och verksamhetsmål”. Ordförande och förbundschef gör en översyn av verksamhetsplanen
2022 för att säkerställa efterfrågat innehåll och tydlighet.
Ordförande tackar för dagens möte och styrelsens arbete under det gångna året samt önskar en
God Jul och Gott nytt År. En julgåva överlämnas till personalen med tillönskan om en God Jul och
ett Gott Nytt År. Ewa Pihl Krabbe tackar ordföranden för det gångna året och önskar på styrelsens
vägnar en God Jul. Nästa mötestillfälle är den 24 januari kl 9-12.
Justerare
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