
Minnesanteckningar beredningsmöte den 7 mars 2014.

Mötet inleddes med att informera om att styrelsen ska ha ett lunch till lunch möte den 20-21 mars 
och att det där ska diskuteras kring det fortsatta arbetet. 

Matts informerade om att Christer Persson, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd i Hässleholm, 
besökt styrelsen vid förra mötet för att lägga fram kommunernas synpunkter kring behovet av 
psykiatriansökan. Han gav förslag på att ha en erfaren socialsekreterare eller socionom i spetsen av 
projektet samt nyttan av en psykolog. Utifrån kommunernas syn är det inte psykiatrins uppgift att 
utreda vart de här människorna ska hamna. De ska inte vårdas, de ska hamna på rätt ställe för att få 
hjälp. Det uppskattas handla om cirka 200 personer som man tror kan vara aktuella i ett sådant 
projekt. Man anser att det skulle vara en stor vinst för kommunerna då detta är en målgupp som är 
svår att komma åt. 

Vidare diskuterades det om att arbeta fram en arbetsmetod som fungerar för samtliga projekt inom 
förbundet. Detta skulle underlätta genomförandet på många sätt.

Matts gick igenom status för projekten:

 Maria Skåne Nordost är långt kommen, förslag på avtal är klart. Samordningsförbundet får 
eventuellt gå in med finansiering de två sista månaderna innan årsskiftet om det blir så att 
avtalet skrivs på för att börja gälla 1 januari 2015.

 Utbildningsinsats ”interpersonellt våld” är klar. 
 Utbildningsinsats ”tolkning av läkarintyg” sker vid två tillfällen, samma kurs. Sista anmälning 

är den 15 mars. Kristianstads kommun har valt att också bjuda in personliga ombud från sin 
personal. Kursen fyller på bra.

 UFFE fortsätter efter processen är slut. Samordningen har fått en inbjudan att pressentera 
vad UFFE-arbetet har fått för resultat.

 AFFE: Annika och Matts kommer åka runt och pressentera AFFE runt om i kommunerna för 
att underlätta uppstarten. Pål Cederqvist från Osby kommun och Kajsa Buhr från Bromölla 
kommun blir kontaktpersoner inom AFFE.

Maria berättade om kommande boendemöte den 31 mars. Kristianstads kommun blev det goda 
exemplet på mötet i Malmö och blev tillfrågade om att föredraga om sitt arbetssätt kring boendena 
och nyttan av depositionshyra. Kristianstads kommun har därför bjudit in de kommuner som var 
intresserade samt ABK, härberget och andra intressenter. Fokus kommer att ligga på diskussion kring 
hantering av boendehjälp av olika målgrupper.

Information kring kommande Kur-pengar som samordningen kommer att få ta del av. Dessa ska riktas 
mot fortbildning som beslutas i förväg. Det handlar troligtvis om cirka 300 000,-. Förslag behövs.

Höstens kurs om ”interpersonellt våld” har sista anmälningsdag den 15 maj. Minst 15 deltagare 
behövs annars ställs den in. Det finns 20 platser och den ger 7,5 HP. Terminen är från slutet av augusti 
till januari. Samordningsförbundet står för material och utbildning.

Avslutningsvis diskuterades kring hur ofta det bör hållas möten då det varit få deltagare de sista 
gångerna. Man kom överens om att fortsätta enligt mötesschema men om det blev för få deltagare 
ställs mötet in.


