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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 3 oktober 
2014.

Närvarande:

Johnny Käll, Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Kristianstad

Cecilia Persson, Region Skåne

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Jakob Thorsteinsson, Östra Göinge kommun

Tony Persson, Osby kommun

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

• Genomgång av aktuella processer:
Maria Skåne Nordost: samverkansavtal har ännu inte skrivits. Diskussion om 
implementering och finansiering pågår och nytt möte är bokat till den 5 
november 2014. 
UFFE: upphör som FINSAM-finansierad process fr.o.m. den siste september 
2014. Samverkansöverenskommelse mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen är på gång. 
AFFE: 14 deltagare finns inskrivna och fler är på gång. Några har redan 
kommit ut i arbetsprövning. Den 8 december 2014 planeras en information i 
neuropsykiatriska hjälpmedel för AFFE-medarbetarna + övriga intresserade från
verksamheterna. 

• Diskussion/fastställande av sammanträdestider för 2015:
Tiderna för beredningsgruppens möten 2015 som skickats ut som förslag antas. 

• Brainstorming med medarbetare från verksamheterna:
För att möjliggöra ambitionen att projektidéer från medarbetare inom 
Samordningsförbundets Skåne Nordost parter ska kunna komma fram, föreslås 
ett brainstormingtillfälle för medarbetare från verksamheterna ett halvår framåt i
tiden. Beredningsgruppen ser positivt på förslaget, varför det kommer att 
arbetas vidare med.
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• Respaldo 2.0: 
Fortsatta diskussioner om ”Respaldo 2.0” bl.a. utifrån det utkast som bifogats 
kallelsen till dagens beredningsgruppsmöte. Beredningsgruppens 
kommunrepresentanter kommer att lämna uppgifter om antalet hushåll samt 
personer som har ekonomiskt bistånd och samtidigt är sjukskrivna/har aktuellt 
läkarintyg för andra kvartalet 2014 (april, maj och juni) till Annica Nilsson 
senast den 13 oktober 2014 inför fortsatt arbete. 

• Projekt på gång:
- Webbutbildning inom våld i nära relationer samt utbildning i 

förvaltningsrätt; Högskolan Kristianstad har blivit tillfrågade om 
möjligheten att ta fram en webbutbildning inom våld i nära relationer och 
ställt sig positiva till det (hänvisning till högskolekursen i Interpersonellt 
våld). Man ställer sig även positiv till att ta fram underlag för möjligt 
upplägg av kurs i förvaltningsrätt. Beredningsgruppen vill få förslagen 
presenterade för sig, varför det överenskoms att bjuda in representanter för 
Högskolan till nästa beredningsgruppsmöte. 

- Kompetenshöjande insats inom socialt företagande: förslag att bjuda in Bo 
Blideman för att informera om sociala företag för styrelsen och 
beredningsgruppen samt i mån av plats andra intresserade under vintern. 
Beredningsgruppen ser positivt på det.

• Övrigt:
- Tony Persson rapporterar att Osby kommun har två projektidéer som man 

arbetar med. Förhoppningsvis kommer de att mynna ut i ansökningar till 
samordningsförbundet. 

- Många i beredningsgruppen är förhindrade att delta vid nästa mötestillfälle 
den 7 november 2014. Mötet bokas därför om till tisdagen den 4 november
2014 kl. 13:15 – 16:15.

Annica Nilsson, 

Samordningsförbundet Skåne Nordost.
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