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Mötet inleddes med en presentation av en ny processansökan kring hälsa hos nyanlända.
Beredningsgruppen var ense om att ansökan behöver förkortas och preciseras och med fördel 
byggas upp efter mallen samordningsförbundet har som riktlinje och i samband med det även 
göra en sammanfattning till styrelsen. Den av de två ansökande parterna som är part i 
samordningsförbundet behöver stå för projektägande och projektledning. 
Samordningsförbundet finansierar ej lokaler och man måste se över både kostnader och 
budgetuppställning (göra den överskådligare). Utvärderingsdelen bedöms inte kunna falla 
under möjlig FINSAM-finansering så som den är beskriven i ansökan. Beredningsgruppen 
önskar vidare förtydliganden kring vilka personerna och funktionerna inom olika 
organisationer sökanden beskriver att man ha kontakt med och ev. kommit överens med. 
Slutligen behöver förberedelsefasen vara klar om/när samordningsförbundet går in med 
finansiering. Enligt sökanden från parten som inte är part i samordningsförbundet kan 
kostnaderna minska om processen får finansiell spridning.

Fortsatt blev det genomgång av ytterligare en ny processansökan (förprojektering) som ska 
bygga på ordinarie verksamhet i Försäkringskassan. Förprojekteringen består i 
kartläggningsarbete för att utröna förutsättningarna för fortsatt (projekt?)arbete med att 
komma in så tidigt som möjligt i olika ärenden och ge en individ bästa möjliga stöd, det kan 
exempelvis röra sig om ärenden där vårdbidrag beviljats och det finns ett behov av långvarigt 
stödbehov men en övergång till aktivitetsersättning p.g.a. nedsatt arbetsförmåga inte 
nödvändigtvis bör behöva följa (om individen tidigt kan få ”rätt stöd”).  Förprojekteringen 
omfattar samtliga kommuner och samtliga parter i samordningsförbundet kan bli berörda. 
Beredningsgruppen räknar att det bör ta ca 2-3 månader på heltid att genomföra 
förprojekteringen och att de faktiska kostnaderna bör ligga på ca 92 000,- (vid 2 månaders 
heltidsarbete)

Genomgång av pågående processer;

UFFE, är slut 30 september. 16 juni är det möte med Monia och Mats.

AFFE, 9 personer är inskrivna hittills, 6 möten med potentiellt nya deltagare är inbokade. 
Första styrgruppsmötet var i april, nästa möte är 8 september.

Maria Skåne Nordost, Perstorp har gått med i samarbetet. 
Avtalen bör vara klara den 1 januari 2015.

Utbildningsinsatsen tolkning av intyg genomförs till hösten igen.



Utbildning i interpersonellt våld måste få in fler anmälningar för att genomföras till hösten. 
Minst 15 deltagare.

Processamordnare är tillsatt, Annica Nilsson är tilldelad tjänsten.

Slutligen diskuterades en ansökan kring att kommunerna (ffa socialsekreterarna) ska kunna ha 
en slags försäkringsmedicinsk rådgivare att tillgå som stöd vid intygstolkning. Man siktar på 
att lämna in processansökan till samordningsförbundet i augusti. 
 


