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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 5 november. 
 

Närvarande: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Anna Krämer, Region Skåne (primärvården) 

Johnny Käll, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Anmält förhinder: 

Linda Welin, Region Skåne (BUP) 

 
Medelstilldelning för 2016: Samordningsförbundet Skåne Nordost har fått 
möjlighet att få ökade medel om 1,5 miljon från staten för 2016. Kommunerna 
och Region Skåne har ställt sig bakom en höjning av sina respektive insatser till 
förbundet för samma år. Det innebär att vi kommer att få en större tilldelning för 
2016: 11 miljoner. Från 2015 kommer c:a 2 miljoner att finnas över, varför den 
totala budgeten för 2016 blir 13 miljoner. Allt tyder på att den nu aktuella ökade 
medelstilldelningen endast gäller för 2016 och att tilldelningen 2017 kommer att 
ligga på samma nivå som för 2015. Anledningen till det, är att man planerat och 
budgeterat medel för uppstart av samordningsförbund 2016, men som inte 
kommer att starta inom den tid som räknats med.  
 

Genomgång och presentation av Ansökan angående kartläggning – 
Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost har inkommit 
från Region Skåne. Målgrupp: Målgruppen består av personer som har nedsatt 
arbetsförmåga med minst en fjärdedel till följd av tumörsjukdom och/eller 
arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom till följd av tumörsjukdom samt 
deras närstående (enligt Socialstyrelsens (2007) definition är en närstående en 
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). Upptagningsområde 
för det individinriktade kartläggningsarbetet är Samordningsförbundets Skåne 
Nordost geografiska område. För det verksamhetsinriktade kartläggningsarbetet 
görs kartläggning utifrån verksamheterna Region Skåne och Försäkringskassan. 
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Syfte: Målet med kartläggningsarbetet, är att få ett underlag för 
ställningstagande till en eventuell ansökan om FINSAM-medel från 
Samordningsförbundet Skåne Nordost i syfte att ytterligare utveckla samarbetet 
kring personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel till följd 
av tumörsjukdom och/eller arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom till följd 
av tumörsjukdom samt att förebygga ohälsa och sjukskrivning hos närstående.  
Kostnad FINSAM-medel: 370 000 kr. Kartläggningstid: 6 månader. 
Projektägare: Region Skåne.  
Beredningsgruppens uppfattning är att ansökan faller inom ramen för 
Samordningsförbundets Skåne Nordost område. Diskussion kring insatser som 
finns och vikten av en gedigen omvärldsbevakning i samband med 
kartläggningsarbetet hålls. Utifrån diskussion och bedömning tillsammans med 
beredningsgruppen bedömer förbundschefen att ansökan är klar att tas vidare till 
styrelsen för beslut.  

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 partners) med 
drogproblematik. Kommunerna i nordöstra Skåne är tänkt samarbetspart. 
Kommunerna i sydöstra Skåne är också en tänkt samarbetspart. Det 
ansökningsförfarandet kommer dock att hanteras med 
samordningsförbundet i det området.   

 
• Region Skåne har kontakt med Samordningsförbundet Skåne Nordost 

med anledning av en insats för unga med psykiska besvär.  
 
 
Mötestider för beredningsgruppen 2016: mötestiderna gås igenom. 
Beredningsgruppen har inga invändningar.  
 
Verksamhetsplan 2016: Till beredningsgruppen ställs frågan vilka insatser 
(kopplade till FINSAM) man ser behov av i verksamheterna för 2016 och 
framåt. Följande framkommer: 

• Fortsatt behov av gemensam verksamhetsöverskridande 
kompetensutveckling, t.ex. fler korta föreläsningar inom områden som 
berör flera av eller alla förbundets verksamheter.  

• Insatser för personer (och kanske framförallt unga) med psykisk ohälsa. 
• Insatser för kvinnor 50+. 
• Fortsatt arbete med ESF-projekt. 
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• Personer som går ur etableringen och över till kommunerna + en 
förstärkning av Premo-K.  

• Insatser för personer med komplex problematik.  
 
 
Utvecklingsdag styrelsen och beredningsgruppen den 25 januari 2016: 
heldag för styrelse och beredningsgrupp kommer att arrangeras på Åhus Gästis 
den 25 januari 2016. Program kommer. Fråga om hur beredningsgruppen ser 
på möjligheten att få en utbildning i läkarintygstolkning etc. tillsammans med 
styrelsen ställs. Beredningsgruppen ser positivt på det. Dagen kommer även att 
ägnas åt fortsatta diskussioner kring roller och funktioner samt arbetet inom 
Samordningsförbundet Skåne Nordost.    
 
Inventering, hur arbetar beredningsgruppens representanter internt i 
sina verksamheter med FINSAM-frågor: 
Bromölla kommun: Britt Gunnarsson berättar att Samordningsförbundet 
Skåne Nordost/FINSAM aktualiseras varje månad i budgetuppföljningar. 
Frågorna lyfts även regelbundet på arbetsmarknadsrådet och i andra forum 
inom kommunen.  
Hässleholms kommun: Enligt Anders Iversen är Samordningsförbundet 
Skåne Nordost/FINSAM väl känt inom Socialförvaltningen. Inom andra 
förvaltningar (AK-förvaltningen och omsorgsförvaltningen) har Anders 
Iversen dock inga ingångar för att sprida/verka i FINSAM-frågor. 
Kristianstads kommun: Maria Sjöberg Olsrup berättar att 
Samordningsförbundet Skåne Nordost/FINSAM är mycket välkänt inom 
arbete och välfärdsförvaltningen. Annars är det för närvarande inte helt enkelt 
att diskutera och arbeta med utvecklingsfrågor med hänsyn till den rådande 
arbetssituationen.  
Osby kommun: Tony Persson försöker sprida information och kännedom om 
förbundet och FINSAM i olika grupper och sammanhang inom kommunen och 
lämnar gärna ut adressen till hemsidan www.sfsno.se 
Region Skåne: Samordningsförbundets Skåne Nordost processamordnare har 
blivit inbjuden till primärvårdens ledningsgrupp, hållit information på nätverk 
för kuratorerna i nordöstra Skåne och har en pågående dialog med flera olika 
verksamheter inom Regionen. Det gör att Anna Krämer bedömer att 
Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM är väl känt.  
Arbetsförmedlingen: inom etableringen är Samordningsförbundet Skåne 
Nordost och FINSAM väl etablerat. Det pratas även FINSAM-frågor i 
chefsgruppen och inom Mats Hildingssons sektion. Det kan dock finnas 
anledning att lyfta detta igen. 
Försäkringskassan: Cecilia Stenfeldt berättar att Försäkringskassan är 
uppdelad i olika verksamhetsgrenar; funktionshinder och sjukförsäkring. Inom 
funktionshinder verkar Cecilia Stenfeldt inte, utan fokus ligger inom 

http://www.sfsno.se
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sjukförsäkringen. I början när hon tillträtt sin nuvarande tjänst, informerade 
hon på yrkesinformationer. De kommer dock inte att finnas framöver.    

Övrigt:                                                                                                                 
1) En spridningskonferens för AFFE planeras den 18 februari 2016.               
2) Fråga om intresse att ingå i en arbetsgrupp för att arbeta med 
förutsättningarna för att skapa en rehabträdgård: Tony Persson, Osby kommun 
är positiv till att ingå i en arbetsgrupp, särskilt om det kan bli aktuellt att 
ansöka om ESF-medel. Johnny Käll talar om att Nicklas Benscik, 
vuxenpsykiatrin sannolikt också skulle vara intresserad av att ingå i en 
arbetsgrupp. Övriga representanter i beredningsgruppen har inte möjlighet. 
Anders Iversen berättar att ett informationsmöte om eventuell etablering av 
Alnarpsmodellen i Hässleholm kommer att hållas den 23 november. Behöver 
ha med oss detta för att undvika att samma slags rehabinsats planeras från 
olika håll.                                                                                                                              
3) På nästa beredningsgruppsmöte kommer processrapportering att ske. Sådan 
rapportering bedöms vara av intresse kvartalsvis och inte på varje möte.                        
4) Vi kommer även att ha en punkt om externa medel (t.ex. ESF-medel) på 
dagordningen för nästa beredningsgruppsmöte.                                                                                                                                                

 
Matts Daludd hälsar beredningsgruppens representanter välkomna på 
jullunch tillsammans med styrelsen på Fredholms på Blekingevägen kl. 
12:00 måndagen den 14 december. 
 
 
Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 13:00 – 16:00 måndagen den 14 
december.  

 

 
Annica Nilsson,  
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


