
Minnesanteckningar för beredningsgruppen 9 maj 2014

Närvarande:

Tony Persson, Osby kommun

Linda Welin, Region Skåne

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun

Anders Iversen, Hässleholm kommun

Catrin Deden-Marcelius, Arbetsförmedlingen

Annica Nilsson, Försäkringskassan

Matts Daludd, Förbundschef

Mötet inleddes med en genomgång av pågående processer;

UFFE, Det har gjorts en film som handlar om tre personer som har varit inskrivna i UFFE. Denna 
visades för beredningsgruppen och det informerades om att samordningsförbundet har köpt filmen 
med fullständiga rättigheter.

Berörda medarbetare inom samordningsförbundets kommuner har fått info angående AFFE 
processen och för nuvarande är det 8 personer som är aktuella för processen.

DISA-processen avslutades den 30 april 2014 och en presentation av resultaten kommer att ske för 
styrgruppen den 15 maj och för styrelsen den 26 maj.

Utbildning i tolkning av intyg, önskemål om ytterligare en kurs med detta ämne. Det diskuterades 
även i beredningsgruppen om man kan starta en process kring intygstolkning/arbete med intyg.

Utbildning i Interpersonellt våld, sista anmälning den 15 maj, kursen startar i månadsskiftet 
augusti/september.

RESPALDO, Den senaste träffen blev inställd. Det ska skickas ut en enkät till handläggarna för en 
uppföljning och utvärdering.

KUR, 20 maj ska Tony Persson och Annica Nilsson träffas för att arbeta fram ett förslag. Den 23 maj 
har Annica möte med kommunerna i nordost för att presentera KUR och inventera intresse för att 
arbeta vidare med det.

MILSA, Det kommer att inkomma en ansökan i MILSA. Det är, som det ser ut nu, en hög budget i 
ansökan och man diskuterar möjligheterna om regionen kan gå in som medfinansiär. Detta är ett stort
projekt som kommer att ansökas om i flera förbund.

Efter processuppdatering berättade Anders Iversen att han jobbar på en ansökan till en 
förprojektering kring missbruksbehandling. Det kommer att komma in en ansökan för en förstudie 
inom kort.

Slutligen diskuterades den nya fördelningsnyckeln och verkningarna kring denna gällande 
meddelstilldelning för samordningsförbund.


