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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 2 oktober. 
 

Närvarande: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Johnny Käll, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Anmält förhinder: 

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun 

Linda Welin, Region Skåne (BUP) 

 
Genomgång av det ekonomiska läget: Matts Daludd föredrar aktuellt 
budgetläge i Samordningsförbundet Skåne Nordost samt läge gällande 
medelstilldelning för 2016. Sannolikt kommer besked om medelstilldelning i 
november. Enligt den s.k. beräkningstrappan får Samordningsförbundet Skåne 
Nordost ha kvar 1,5 miljoner ”på banken”. 
 
Inför hösten: genomgång av höstens beredningsgruppsmöten. Matts Daludd 
kommer att planera mötena för 2016 och presentera förslag på datum på nästa 
beredningsgruppsmöte. En fortsättning på att variera mellan torsdagar och 
fredagar är önskvärt, enligt beredningsgruppen. 
 
Utvärdering av Kivik den 3 september: Beredningsgruppen upplever att 
eftermiddagen tillsammans med styrelsen den 3 september behövdes och att den 
gick allt för fort. Med hänsyn till diskussionerna bedöms ytterligare träffar 
mellan beredningsgrupp och styrelse behövas. Beredningsgruppen har önskemål 
om en ny träff i början av 2016 (heldag v. 4 eller v. 5). Matts Daludd och 
Annica Nilsson kommer att verka för en ny träff och återkommer med besked 
till beredningsgruppen på nästa möte.   
 
Genomgång och presentation av ansökan – SkolFam -	en investering med 
familjehems-placerade barns framtid: Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skåne Nordost har inkommit från Kristianstads 
kommun. Målgrupp: 10 – 22 familjehemsplacerade barn. Syfte: att med stöd av 
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FINSAM-medel möjliggöra samverkan mellan berörda parter för att skapa 
förutsättningar för individuellt anpassade insatser och långsiktig, systematisk 
uppföljning av varje familjehemsplacerat barns skolgång. Kostnad FINSAM-
medel: 980 000 kr. Projekttid: 2 år. Projektägare: Kristianstads kommun – 
Arbete- och välfärdsförvaltningen.  
Beredningsgruppens uppfattning är att även om behovet av att utveckla 
samverkan och insatser kring målgruppen är mycket stort och mycket angeläget, 
kan finansiering inte ske via FINSAM-medel, då sådana medel kan beviljas för 
insatser för personer i arbetsför ålder (16 – 64 år). Utifrån detta bedömer 
förbundschefen att ansökan inte kan tas vidare till styrelsen.  

Ansökningar på gång:                                                                           

• kommunerna i nordöstra Skåne är intresserade av att söka medel för 
kartläggning när det gäller våld som samhällsfenomen. Tänkt 
samarbetspart för kommunerna är Region Skåne (ffa primärvården). 
  

• Region Skåne har kontaktat Samordningsförbundet Skåne Nordost med 
önskemål om möte för att diskutera förutsättningarna för ansökan om 
medel för arbete kring målgruppen mödrar (och fädrar) med 
drogproblematik. Kommunerna i nordöstra Skåne är tänkt samarbetspart.  

 
• Region Skåne och Försäkringskassan är på gång med ansökan om medel 

för kartläggning av situationen för närstående till personer som drabbats 
av tumörsjukdom (förebyggandeperspektiv) samt utvärdering av hur 
personer som drabbats av tumörsjukdom upplever insatser för och 
bemötande av samverkansparterna. 

Övrigt: lägesrapport kring Samordningsförbundets Skåne Nordost ESF-
ansökan gällande målgruppen UFFE 30+.  

Annica Nilsson presenterar en projektidé om att skapa en rehabträdgård 
inspirerad av den i Alnarp finns. Diskussion med beredningsgruppen om detta. 
Beredningsgruppen ställer sig mycket positiv till fortsatt arbete med detta. 
Matts Daludd och Annica Nilsson kommer att lyfta frågan till styrelsen. Om 
positivt besked kommer därifrån kommer en arbetsgrupp att bildas. 

 
Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 13:00 – 16:00 torsdagen den 5 oktober 
2015. 

 

 
Annica Nilsson,  
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


