
Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 15 augusti 2014.

Närvarande:

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun

Jakob Thorsteinsson, Östra Göinge kommun

Tony Persson, Osby kommun

Johnny Käll, Verksamhetsområde Kristianstad vuxenpsykiatri Region Skåne

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen

Annica Nilsson, Försäkringskassan

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

• Mötet inleds med att Matts Daludd ger en lägesrapport av projekten/processerna som 
är igång:

Maria Skåne Nordost: rekryteringen av en ny sjuksköterska är klar. Marias socionom
slutar på fredag. Finansieringen från Samordningsförbundet Skåne Nordost avslutas 
egentligen den siste oktober, men ytterligare två månader har beviljats i syfte att säkra
implementeringen. Avtal mellan Region Skåne och kommunerna är skrivet, varför 
implementeringsmöjligheterna ser ljusa ut. 

UFFE: besked från de samverkande organisationerna Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har lämnats om att UFFE:s arbetssätt kommer att fortsätta när 
processen avslutas den siste september. De båda SESAM-konsulenterna kommer i det
kommande arbetet på Arbetsförmedlingen att fungera som en väg in och fortsätta 
arbeta utifrån UFFE-metodiken. Det bedöms dock inte finnas underlag/utrymme för 
två heltidstjänster att arbeta enbart med UFFE-målgruppen och man vill dessutom lära
upp fler medarbetare. Försäkringskassan kommer att ha kvar en personlig 
handläggare, som har hand om alla personer som tillhör UFFE:s målgrupp även 
framöver. Möte mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för fortsatta 
diskussioner har bokats till den 18 september och avtal parterna emellan om fortsatt 
samarbete efter processtiden är på gång. Processens synnerligen goda resultat i att 
stötta deltagare till anställning med lön redovisas. 

AFFE: Hittills har 9 deltagare skrivits in. Tre av dem har kommit ut i arbetspraktik. 
Försäkringskassan är hittills den huvudsakliga inremitterande verksamheten. 



Möjlighet finns även för andra verksamheters medarbetare att ge impuls om lämplig 
deltagare. 

Högskolekursen i Interpersonellt våld: 15 personer är anmälda och Matts Daludd 
skickar in anmälningarna till Högskolan i Kristianstad på måndag. En träff med 
kursansvarig planeras inom de närmaste veckorna och åtminstone innan kursen börjar 
i mitten av september. 

Fler I Arbete (FIA): Tony Persson rapporterar att FIA haft ett gott resultat: 44 % av 
deltagarna har nått arbete. Projektet har annars avslutas, men ett besök från Polen 
kvarstår 

Tolkning av läkarintyg för kommunernas medarbetare: önskemål om en fortsättning
på vårens utbildningstillfällen finns. Både beredningsgrupp och styrelse förefaller 
positiva till en fortsatt satsning inom området. 

• ESF

Matts Daludd informerar om att styrelsen ställer sig positiva till att se över 
möjligheten att ansöka om medel från europeiska socialfonden (ESF). Tony Persson 
har satt sig in i vilka fokusområdena för de kommande åren är och det är bl.a. 
ungdomar från 16 år, funktionshindrade och nyanlända ffa kvinnor. Tre regioner i 
Sverige med hög ungdomsarbetslöshet har särskilt lyfts fram. Sydsverige är en av 
dem.

• Ansökan från Hässleholms kommun om medel för förprojektering integrerad 
verksamhet (missbruksproblematik och psykisk ohälsa – parter: kommun och 
landsting/region). Anders Iversen föredrar ansökan och målsättningen med den. 
Tillägger att Kristianstads kommun och är intresserade av ingå. Önskemål om att 
Region Skåne och ska ingå i förprojekteringen finns. Johnny Käll berättar om vad 
som är på gång inom psykiatrin på nämnda område. Anders Iversen beskriver de nya 
riktlinjerna som är på gång och att de förefaller vara mer medicinskt inriktade. För att 
ge en bild av hur stor problematiken är, berättar Anders Iversen att c:a 10 % av 
befolkningen beräknas ha missbruksproblem. Beredningsgruppen ser positivt på 
ansökan om medel för förprojektering. I samband med den här diskussionen lyfts 
frågan om en integrerad verksamhet för våldsutsatta. Efter resonemang överenskoms 
att lyfta den frågan vid ett senare tillfälle. 

• Ansökan från kommunerna om stödfunktion/medicinsk rådgivning i 
socialsekreterarnas arbete. Maria Sjöberg Olsberg beskriver den ansökan hon arbetar 
med och hur tankegångarna går. Kommunerna är överens om att behovet finns, men 
arbete med inventering av hur behovet ser ut + viss screening av läkarintyg behövs. 
Annica Nilsson kommer att få i uppdrag att arbeta med detta när hon tillträtt tjänsten 
som processamordnare. Utöver detta framkommer behov av arbete med externa 
kontakter med anledning av ett väntat förändrat arbetssätt hos kommunerna. 



• Övrigt

Ansökan från praktiksamordnare i Osby kommun kan vara på gång. 

Medskick till beredningsgruppen: vilka behov av kompetensutveckling kan finnas 
inom respektive organisation? Kan vi bygga vidare på samarbete med Högskolan? 
Alla funderar vidare och frågan tas upp igen framöver. 

KUR: ny omgång är på gång och en träff mellan de 4 parterna har planerats till den 19
augusti.

Avslutningsvis diskuterades även beredningsgruppens möten för 2015 – kan bli 
aktuellt med förändring av mötesdag från fredagar till olika dagar. 


