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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 8 januari 
2015.

Närvarande:

Johnny Käll, Vuxenpsykiatrin, Region Skåne

Cecilia Persson, Division Primärvård Skånevård Kryh, Region Skåne 

Anders Iversen, Hässleholms kommun

Tony Persson, Osby kommun

Jakob Thorsteinsson, Östra Göinge kommun

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost.

Genomgång av verksamhetsplanen för 2015:

Matts Daludd står för genomgång av verksamhetsplanen för 2015. I 
verksamhetsplanen finns angivet att ett särskilt fokus på ungdomar mellan 16 – 
29 år skall finnas. Som inriktning för sitt arbete 2015 har Samordningsförbundet
att prioritera:

1. insatser inom psykisk ohälsa

2. kompetenshöjande insatser

3. samarbete med andra samordningsförbund.  

Budgeten för 2015 – 2017 gås också igenom, liksom vilka representanter som 
kommer att sitta i Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse 
mandatperioden 2015 – 2018.

Lunch till lunch-möte för beredningsgrupp och styrelse (inklusive 
ersättare) 2015 + Behöver beredningsgruppens arbete utvecklas och i så fall
hur?:
I syfte att utveckla och stärka samarbetet mellan beredningsgrupp och styrelse 
kommer ett lunch till lunch-möte att genomföras våren 2015. 
Beredningsgruppens uppfattning är att det vore önskvärt och behövligt att 
beredningsgrupp och styrelse träffades en gång per termin för att hålla sig ajour 
med varandras och det gemensamma arbetet inom förbundet. Det följer också 
ett resonemang kring att styrelserepresentanterna behöver hålla sig uppdaterade 
kring beredningsgruppens diskussioner när det gäller t.ex. ansökningar, som är 
aktuella för beslut. I övrigt anser beredningsgruppen att man behöver vara bättre
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förberedd och inläst på inkomna ansökningar, samt planera och avsätta tid för 
gemensam diskussion även innan (och alltså inte bara efter) ansökan presenteras
för beredningsgruppen. Överenskoms att planera för detta framöver. Vad gäller 
representation i beredningsgruppen, så anses man vara rätt representerad från 
verksamheterna. 

Uppdrag: marknadsföring av Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(FINSAM-samarbete): 
På styrelsemötet 141215 fick förbundschefen och processamordnaren i uppdrag 
att ta fram en plan för marknadsföring av FINSAM och presentera planen för 
styrelsen under vintern 2015. Därför ställs frågan till beredningsgruppens 
representanter om hur kännedomen om Samordningsförbundet Skåne Nordost 
och FINSAM ser ut ute i verksamheterna? Beredningsgruppen menar att chefer 
och mellanchefer är en viktig grupp att nå – inte bara för att fånga möjliga idéer 
till projektarbete, utan även för att det är de som är viktiga att ha med för att 
möjliggöra att verksamheternas medarbetare får utrymme att arbeta fram 
möjliga projektidéer, arbeta i projekt samt delge förvärvade kunskaper och 
erfarenheter. Överenskoms att beredningsgruppens representanter får i uppdrag 
att se över hur information om/marknadsföring av Samordningsförbundet Skåne
Nordost bäst planeras och genomförs i den egna verksamheten och presenterar 
detta på nästa beredningsgruppsmöte.  

Lägesrapport KUR: Annica Nilsson redogör för hur anmälningsläget ser ut. 
Inom flera verksamheter kommer man att gå ut med en påminnelse om KUR-
satsningen. Det förefaller finnas ett större intresse än vad som avspeglar sig i 
den aktuella anmälningssiffran. 

Genomgång av pågående projekt:
Maria Skåne Nordost har förlängd finansiering från Samordningsförbundet 
Skåne Nordost t.o.m. 150331. Ett möte kommer att hållas i nästa vecka. 

AFFE pågår och det finns nu 23 deltagare inskrivna. En dag för att arbeta med 
själva processen tillsammans med AFFE-medarbetarna planeras den 16 januari 
2015. Avrapportering till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens chefer 
kommer att ske samma eftermiddag. 

Högskoleutbildning i Interpersonellt våld pågår och kommer att avslutas i 
vinter. I nuläget planeras det inte ytterligare kurser inom området. 
Kursutvärderingar/sammanställning av kursutvärderingar kommer att 
efterfrågas av Matts Daludd. Till ht -15 kommer en kurs i förvaltningsrätt att 
erbjudas. Mer information kommer. 
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Övrigt:
Föreläsning och workshop på temat socialt företagande den 25 februari 
2015: intresse från verksamheterna finns. Påminnelse kommer att gå ut.

Föreläsning på temat socialt utsatta barns utveckling den 27 mars 2015: redan
mycket stort intresse. Beredningsgruppens representanter ombeds hjälpa till att 
sprida inbjudan inom skola/elevhälsa. 

Webb-utbildning i interpersonellt våld/våld i nära relationer: Matts Daludd har
fått besked från Högskolan Kristianstad att man saknar förutsättningar för att 
tillhandahålla en önskad webb-utbildning. Andra vägar kommer nu att 
undersökas.  

Projektidéer – diskussion:
Idéer som lyfts är om man skulle kunna arbeta med föreläsningar utan förväntan
på högskolepoäng eller akademisk nivå inom området interpersonellt våld, 
kartläggningsarbete kring dömda/fängelsedömda, förebyggandearbete i form av 
kompetenshöjande insatser för medarbetare som arbetar med personer under 16 
år, föreläsningsserie kring psykiatriska diagnoser hösten 2015 och möjligheten 
att använda läkare från psykiatrin i detta (mot ersättning), kartläggningsarbete 
gällande arbetsgivare för att få klarhet i lokala förutsättningar för praktik eller 
anställning av Samordningsförbundets målgrupper och vilket behov av 
information och/eller stöd det skulle vara förknippat med samt ESF-diskussion 
och var verksamheterna står i frågan om ESF-projekt.  

Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 09:00 – 12:00 fredagen den 6 februari 
2015.

Annica Nilsson, 

Samordningsförbundet Skåne Nordost.
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