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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 15 december 
2014.

Närvarande:

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

 Lägesrapport:

Förprojektering integrerad mottagning (Hässleholms och Kristianstads 
kommuner): Anders Iversen informerar om att förprojekteringen ännu inte 
kommit igång. Anledningen till det är att den som är tänkt att hålla i 
förprojekteringen fått andra uppdrag som måste prioriteras. Förhoppningen är 
dock att det här arbetet kan komma igång vid årsskiftet. Avrapportering kommer
att ske till Samordningsförbundets Skåne Nordost nya styrelse.

AFFE: I AFFE har deltagare skrivits in sedan slutet av mars 2014. Det finns nu 
23 inskrivna. Den övervägande ersättningsformen är aktivitetsersättning, men 
det finns även deltagare som har ekonomiskt bistånd eller aktivitetsstöd. 75 % 
av deltagarna är män och 25 % är kvinnor. Än så länge har ingen deltagare nått 
arbete eller studier, men några bedöms vara på god väg.

Maria Skåne Nordost: Samordningsförbundet Skåne Nordost extrafinansierar 
Maria Skåne Nordost ytterligare tre månader. Samverkansavtal är på gång och 
ska enligt uppgift vara klara och underskrivna till ett kommande möte den 14 
januari 2015. Maria Skåne Nordost implementeras fullt ut i form av en 
verksamhet med två mottagningar (en i Hässleholm och en i Kristianstad) från 
och med den 1 april 2015.

Högskolan Kristianstad: besked på om Högskolan Kristianstad vill ta sig an 
uppdraget med webb-utbildning i interpersonellt våld/våld i nära relationer 
enligt verksamheternas önskemål väntas. Besked kommer att lämnas vid nästa 
beredningsgrupp.
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Respaldo 2.0: planerat arbetsmöte hålls den 15 januari 2015 för att 
förhoppningsvis omvandla det befintliga Respaldo 2.0-utkastet till en 
projektansökan – kanske i form av en pilot för plattformsarbete.  

 Budget för 2015:
Matts Daludd informerar om att det finns projektmedel om 5,7 mkr för nästa år.

 Verksamhetsplanering för 2015:
Verksamhetsplaneringen för 2015 är färdigställd och har lagts ut på hemsidan 
(www.sfsno.se).

Tiden för nästa beredningsgrupp är kl. 13:00 – 16:00 torsdagen den 8 januari 
2015.

Annica Nilsson, 

Samordningsförbundet Skåne Nordost.
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