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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 4 november 
2014.

Närvarande:

Johnny Käll, Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Kristianstad

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Tony Persson, Osby kommun

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

 Aktuell information:

KUR: en KUR-satsning planeras under 2015 för medarbetare inom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna. Temat
är ångest och förstämningssyndrom samt bemötandefrågor. 2 x 4 
halvdagarskonferenser planeras: den 11 mars 2015, den 15 april 2015, den 6 maj
2015 och den 9 september 2015. Samordningsförbundet Skåne Nordost kommer
förhoppningsvis att delta som medfinansiär. 
Kompetenshöjande insats inom socialt företagande: Samordningsförbundet 
Skåne Nordost kommer att arrangera en kompetenshöjande dag den 25 februari 
2015 inom socialt företagande och har bjudit in Bo Blideman som föreläsare. 
Representanterna i beredningsgruppen och styrelsen är välkomna att delta. Det 
kommer även att finnas möjlighet för andra intresserade från våra verksamheter 
att delta (mot en ringa avgift?). 
Kompetenshöjande insatser allmänt: Samordningsförbundet Skåne Nordost har
för avsikt att anordna en kompetenshöjande dag för beredningsgrupp och 
styrelse per termin framöver. Till hösten 2015 har möjligheten att bjuda in Bengt
Trädgårdh från Handelshögskolan i Göteborg för att prata om 
implementering(ssvårigheter) diskuterats. 
Lunch till lunch-möte 2015: det förefaller bli en stor förändring inom 
förbundets styrelse 2015, vilket lett till planer på ett lunch till lunch-möte för 
styrelsen tillsammans med beredningsgruppen till vintern.  
Projektidé: Maria Sjöberg-Olsrup berättar om en eventuell ny projektidé, som 
inspirerats av hur man arbetar med familjeintervention i ett område i London. 
Där hade man en s.k. förstejobbare. Den funktionen hade till uppgift att göra 
”allt” i/inom familjen så långt det var möjligt. En sådan här förstejobbare hade 
som mest hand om fem familjer samtidigt. Kanske kan det finnas behov och 

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Spannmålsgatan 7

291 32 Kristianstad

Webb och e-post

www.sfsno.se

matts.daludd@sfsno.se

Telefon

+46 (0) 721 – 82 03 64 



       Datum Sida

141104 2 (3)

förutsättningar att testa ett motsvarande arbetssätt i det här området? 
Beredningsgruppen ser positivt på detta och under diskussionen nämns också 
psykiatrins samarbete med Sikta och Grödbygården utanför Bromölla. 

 Presentation av uppdragsutbildningsförslag:
representanter för Högskolan Kristianstad presenterar möjligt upplägg för kurs i 
förvaltningsrätt samt idéer kring utvecklande av utbildning inom våld i nära 
relationer/interpersonellt våld samt för-/nackdelar med webb-utbildning och 
utbildning med utbildningsledare. Efter presentationen diskuterar 
beredningsgruppen. Förslaget om utbildning i förvaltningsrätt (ht -15) anses 
vara klart för förbundschefen att ta vidare till styrelsen. När det gäller förslaget 
om webb-utbildning resoneras kring vilket utbildningsbehov det är som anses 
finnas. Från verksamheternas beredningsgruppsrepresentanter framkommer att 
det är ursprungsupplägget med webb-utbildningen kring regelverk och 
Socialstyrelsens förväntningar på verksamheterna när det gäller frågor som rör 
våld i nära relationer man ser behov av.  
 

 Presentation av projektansökan från Hässleholms kommun:
representanter för Hässleholms kommun presenterar ansökan Nordost-modellen 
– integration på goda grunder, som inkommit till Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. Målgrupp: nyanlända (40 – 50 personer) med svaga egenresurser. 
Syfte: utveckla och förbättra flyktingars förutsättningar för integration. Kostnad
FINSAM-medel: 6,6 miljoner kr. Projekttid: 2 år. 
Beredningsgruppens diskussion mynnar ut i att ansökan bedöms vara intressant, 
men frågan är om den inte torde ligga närmare ESF än FINSAM.    

 Presentation av projektansökan från Kristianstads kommun: 
representant för Kristianstads kommun presenterar ansökan Ungdomstorget. 
Målgrupp: ungdomar mellan 16 – 29 år bosatta i Kristianstads kommun som är 
i eller riskerar att hamna i utanförskap och som genom en samordnartjänst på ett
Ungdomstorg väntas kunna nås på ett för målgruppen mer adekvat sätt. Syfte: 
att förenkla och anpassa utifrån individens behov samt få samordningseffekter 
genom att bättre utnyttja tillgängliga resurser. Kostnad FINSAM-medel:1,825 
miljoner kr. Projekttid: 3 år. 
Maria Sjöberg Olsrup lämnar beredningsgruppsmötet i samband med att 
Kristianstads kommuns presentation går mot sitt slut och deltar inte i de 
efterföljande diskussionerna. 
Vid beredningsgruppens diskussion framkommer att det upplevs svårt att se hur 
finansiering enligt ansökan skulle kunna leda till mervärde för individ eller 
organisation.  
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 Presentation av projektansökan från Osby kommun:
representant för Osby kommun presenterar ansökan om medel. Målgrupp: 
utlandsfödda personer som uppbär ett långvarigt försörjningsstöd eller som 
riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd i Osby kommun (55 – 60
personer). Syfte: Fler går till anställningar med lön istället för bidrag samt att 
några går vidare till studier med CSN-medel eller till studier via 
Arbetsförmedlingen.  Kostnad FINSAM-medel: 2,1 miljoner kr. Projekttid: 2 
år.   
Efter resonemang i beredningsgruppen bedöms ansökan klar för förbundschefen
att ta vidare till styrelsen. 

 Övrigt:
- Planerat brainstormingtillfälle med medarbetare från 

Samordningsförbundets Skåne Nordost parter planeras till februari/mars 
2015. 

- Nästa beredningsgruppsmöte hålls den 15 december 2015. 
Beredningsgruppen hälsas välkomna till jullunch på Fredholms krog 
tillsammans med styrelsen samma datum. 

Annica Nilsson, 

Samordningsförbundet Skåne Nordost.
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