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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 14 december. 
 

Närvarande: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Linda Welin, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Anmält förhinder: 

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun 

Anna Krämer, Region Skåne (Primärvården) 

Johnny Käll, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

 
• Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 5 

november: Inget att tillägga.   
 

• Processrapportering: genomgång av samtliga pågående processer: 
AFFE: hittills har man arbetat med 45 deltagare (42 procent kvinnor och 58 
procent män). Fyra deltagare har fått avslutas på grund av hälsotillståndet. För 
de andra deltagarna fungerar AFFE-deltagandet väl. Av övriga avslutade 
deltagare har 56 procent nått arbete eller studier. Den genomsnittliga 
inskrivningstiden är ett år. Snittnivån på anställningsstöden ligger på 72 procent. 
Psykiatriska (dubbel/trippel-)diagnoser dominerar bland deltagarna. Den 18 
februari hålls en konferens på Yllan i Kristianstad för att sprida AFFE-
processen. Processtid: till och med den 31 december. 
 
ISA: i ISA finns just nu 23 inskrivna deltagare. Hittills har en deltagare nått 
anställning. Flera deltagare bedöms stå långt från arbetsmarknaden till följd av 
språksvaghet, förmågebegränsningar och avsaknad av arbets-/yrkeskompetens. 
Implementeringsdiskussioner har påbörjats och det som diskuteras är bland 
annat hur Arbetsförmedlingens del i arbetet ska kunna säkras. Svårigheten 



        Datum Sida 

151214 2 (3) 
 

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		

 

M a c

ligger i att Arbetsförmedlingens personalresurs innebär en relativt stor del av en 
tjänst (halvtid) i förhållande till en rätt liten grupp personer.   

 
Näsby-modellen: hittills har c:a 40 ärenden hanterats. Processägaren 
Arbetsförmedlingen har signalerat att arbetstiden för deras processmedarbetare 
behöver ökas, framförallt till följd av att administration och dokumentation tar 
med tid i anspråk än beräknat. Näsby-modellens styrgrupp har gett 
arbetsgruppen i uppdrag att kartlägga vilka termer och begrepp som används i 
de samverkande verksamheternas interna riktlinjer och vägledningar i syfte att 
motverka begreppsförvirring. Den 27 januari träffas projektägare, 
arbetsgruppen, styrgruppen, processamordnare och den externa utvärderaren. 
 
Premo-K: extern information och arbete med att problematisera en kommande 
implementering pågår. I Premo-K finns en studiecirkelsdel, som Sensus står för. 
Den delen ”haltar” för närvarande. För att komma till rätta med det, har 
processägaren Arbetsförmedlingen kallat Sensus till en träff med. De pilot-
studiecirklar som genomförts under hösten har utvärderats och ett par 
deltagarcitat från utvärderingen läses upp för beredningsgruppen. 6 deltagare 
har remitterats till Röda Korsets behandling.  
 
Respaldo 2.0: hittills har c:a 20 personer skrivits in. Sjukskrivningsgrad, 
sjukskrivningsorsak och längd på ärendena redovisas. Arbetsgruppen har haft 
sittningar med Respaldo-läkarna vid två tillfällen under hösten och det tredje 
och sista tillfället hålls den 17 december. Den 22 januari träffas projektägaren, 
arbetsgruppen, styrgruppen, processamordnaren och den externa utvärderaren.  
 
Hela Familjen: 29 personer har sökt de två tjänsterna som socialpedagoger i 
processen. Bland de sökande finns efterfrågad kompetens och tillsättning 
bedöms kunna ske. Intervjuer sker i januari.   
 
När det gäller processrapportering, beslutar beredningsgruppen att rapportering 
framöver ska ske kvartalsvis. Att få en processförteckning (liksom idag) även 
framöver är önskvärt, då det underlättar möjligheten att följa med i 
rapporteringen.  
 
Kartläggningsarbete: utöver pågående processer, har Region Skåne beviljats 
medel för kartläggningsarbete gällande närstående till cancerpatienter och deras 
behov, hur insatser och kontakter från vård och Försäkringskassan upplevs och 
hur tillgängligheten till DISA kan öka inom Region Skåne. Planerat startdatum 
är den 1 april. 

• ESF-ansökan UFFE 30+: tyvärr beviljades Samordningsförbundets Skåne 
Nordost ESF-ansökan medel i den här utlysningen. Beredningsgruppen ser 
positivt på om en ny ansökan görs, då man vet att behovet av att samarbeta 
kring målgruppen är stort.  
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• Finansiering via externa medel, främst ESF, Tony Persson informerar: 
Tony Persson berättar om förutsättningarna för att Samordningsförbundet Skåne 
Nordost i egenskap av en icke vinstdrivande organisation ska kunna ansöka om 
medel från olika håll. När det gäller ESF, summerar Tony Persson det han 
hittills kunnat läsa sig till när det gäller kommande utlysning. Vidare beskriver 
han möjligheter som skulle kunna finnas för att ansöka om medel från Allmänna 
Arvsfonden.  

• Genomgång av den fastställda verksamhetsplanen för 2016: med 
utgångspunkt i verksamhetsplanen och den prioritering som gjorts i den, 
diskuterar beredningsgruppen hur kontakter med brukarorganisationer skulle 
kunna se ut. Skulle det till exempel vara möjligt att utbilda s.k. brukarrevisorer 
från varje kommun med FINSAM-medel? Vidare diskuteras möjligheterna till 
FINSAM-finansierade handledningstillfällen, där medarbetare från 
Samordningsförbundets Skåne Nordost parter skulle kunna dra och diskutera 
ärenden (s.k. ärendeforum). Hade det gått lättare att etablera sådana 
ärendeforum med hjälp av tekniken? När det gäller målgruppen kvinnor, vore 
det intressant att se på befolkningsstrukturen år för år kopplat till det år man 
fyller 18. Anledningen till att detta lyfts, är att mellan 5 – 10 procent i vårt 
geografiska område bedöms ha ADHD-problematik, vilket är högre än på andra 
håll.  
 

• Övrigt: den 25 januari 2016 hålls en heldag för beredningsgruppen och 
styrelsen på Åhus Gästgifvaregård. Program kommer.   
 
 
 
 
 
Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 13:15 – 16:00 torsdagen den 14 januari.  
 

 
Annica Nilsson,  
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


