
        Datum Sida 

160304 1 (4) 
 

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

Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 3 mars. 
 

Närvarande: 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan 

Peter Södergren, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Anmält förhinder: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Anna Krämer, Region Skåne (Primärvården) 

Linda Welin, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen. 

 

Beredningsgruppens möte inleds med att Peter Södergren, Region Skåne 
(Vuxenpsykiatrin) från och med dagens möte ersätter Johnny Käll som representant för 
Vuxenpsykiatrin. Peter Södergren hälsas välkommen till beredningsgruppen.   

Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 5 
februari: 

Inget att tillägga. 

Ofördelade Finsammedel: 

Samordningsförbundets Skåne Nordost ansökan med bilagor gås igenom. Besked om vi 
beviljas medel i enlighet med ansökan (500 000 kr) kommer den 8 mars. 
Beredningsgruppen diskuterar hur man ska gå vidare om medel inte beviljas. Då 
området våldet i nära relationer/våldsutsatthet är angeläget och att det ligger i linje med 
tidigare insatser i form av utbildningssatsning, kommer beredningsgruppen fram till att 
den föreliggande ansökan i så fall bör tas vidare till styrelsen, för att kunna få beslut om 
finansiering via Finsammedel från Samordningsförbundet Skåne Nordost. Styrelsens 
nästa möte hålls den 21 mars.   
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Ekonomi: 

Genomgång av de ekonomiska resultaten för perioden den 1 januari – den 29 februari. 
Vidare gås den ekonomiska prognosen för 2016 – 2020 igenom. Det ekonomiska 
utrymmet för att kunna bevilja nya processansökningar bedöms i nuläget som litet. 
Alternativa finansieringsmöjligheter behöver därför finnas med i kommande idé- och 
ansökningsarbete. 

Processrapportering: 

ISA: styrgruppsmöte hålls den 10 mars, berättar Tony Persson, Osby kommun. Hittills 
har 28 – 30 personer varit inskrivna. Ett par har gått till anställning, men de flesta har 
haft behov av medicinsk behandling. Målgruppen står betydligt längre från 
arbetsmarknaden än vad man trodde. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar 
mycket bra. Tony Persson kommer till styrelsemötet den 21 mars för att 
lägesrapportera.   

AFFE: ytterligare 5 deltagare är på gång att avslutas till arbete/anställning. Nya 
deltagare är aktuella för inskrivning. Hittills har man arbetat med c:a 50 deltagare. 
Endast 2 har inte kunnat fullfölja AFFE-deltagande på grund av hälsotillståndet. 
Processtiden löper ut den 31 december. Implementeringsdiskussioner har påbörjats och 
där fungerar den externa utvärderaren som ett stöd.  

Näsby-modellen: styrgruppsmöte hålls den 23 mars. Ännu finns ingen arbetsmodell 
framarbetad, men detta följs och arbetsgruppen har i uppdrag att färdigställa en modell. 
Som stöd i det arbetet finns den externa utvärderaren med. Arbetsgruppen och 
processamordnaren har under 2 dagar ”skuggat” medarbetare på Näsby vårdcentral i 
syfte att få en uppfattning om vilka effekter de samverkande myndigheternas 
kunder/försäkrade/klienter har på vårdcentralen.    

Premo Skåne Nordost: styrgruppsmöte hölls tidigare idag. Då beslutades bl.a. att 
processen skulle byta namn från Premo K till Premo Skåne Nordost med anledning av 
Arbetsförmedlingens ändrade områdesindelning. Hittills har 10 deltagare 
påbörjat/avslutat behandling via Svenska Röda Korset. 22 deltagare har avslutat Sensus 
studiecirklar Hjälp till självhjälp i kombination med stödjande sociala aktiviteter via 
Svenska Röda Korset. 18 personer står i kö till nya intag. Sensus-delen börjar komma 
på plats. En informationsfilm på arabiska om studiecirklarna har tagits fram i syfte att 
förbättra och underlätta informationen om möjligheten att delta. Premo Skåne Nordost 
kommer att presenteras på en nationell konferens i Eskilstuna den 4 – 5 april.  

Respaldo 2.0: styrgruppsmöte hålls den 11 mars. Inflödet har ökat men 
genomströmningen och avslut sker inte enligt förväntningar. Verksamheten i 
rehabträdgården har startat och den första gruppen är i gång. Ytterligare personer står i 
kö till nästa grupp.  

Hela Familjen: start sker som meddelats tidigare den 2 maj. Ett uppstartsmöte med 
samverkansparterna och den externa utvärderaren planeras.  
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Kartläggningsarbete: DISA-medarbetarna träffade Liselotte Jakobsson, 
universitetslektor i omvårdnad och doktor i medicinsk vetenskap vid Högskolan 
Kristianstad, i slutet av februari. Diskussioner om hur kartläggningsarbetet av 
närstående och de som är drabbade av tumörsjukdom ska genomföras pågår. Ingen i 
DISA-teamet kommer att vara involverade i urvalsarbetet för att säkra objektiviteten. 
Arbetet förefaller ligga lite före i tid (positivt).  

Maria Mödrahälsovård: Samordningsförbundets Skåne Nordost beviljade medel till 
processen. Socionom kommer att anställas, berättar Anders Iversen, Hässleholms 
kommun och diskussioner i saken hålls imorgon den 4 mars mellan representanter för 
Hässleholms och Kristianstads kommuner.  

 

Övrigt:  

- Samtal och diskussion om hur verksamheterna utser medarbetare för arbete i de 
processer, som Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar. På Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen går man ut med information om möjligheten till processarbete 
via e-post. Medarbetarna får därefter göra en intresseanmälan till närmaste chef. Det är 
oklart om någon intervjuliknande situation finns med när medarbetare utses från 
Försäkringskassan, berättar Cecilia Stenfeldt. Mats Hildingsson beskriver att 
Arbetsförmedlingen inte kört med intervjuer då det rör sig om redan anställda personer. 
Istället har medarbetarna t.ex. visat intresse för processarbete vid utvecklingssamtal. I 
kommunerna har både intern- och externrekrytering skett beroende på process och 
förutsättningar. Vi diskuterar behov av en slags kompetensprofil att användas som stöd 
för verksamheterna i arbetet med att utse processmedarbetare. Anledningen till det, är 
att det ställs krav på särskilda färdigheter och erfarenheter som medarbetare i 
process/projekt. Beredningsgruppen är positiv till detta, men vill att fokus ska läggas på 
önskvärda egenskaper snarare än åt kravprofilshållet i och med att det oftast gäller 
redan anställda medarbetare. Vidare är beredningsgruppen överens om att man i 
verksamheterna behöver bli tydligare med vilka förväntningar som finns när man 
arbetar i processer/projekt, vara uppmärksam på anledningen till varför 
processer/projekt genomförs, omvärldskunskap, samarbetsförmåga och förmåga att 
kunna ställa sig utanför sin egen verksamhet och se till helheten och den enskildes 
behov. Vi diskuterar även behovet av Finsaminformation till potentiella eller redan 
utsedda process-/projektmedarbetare. Enligt beredningsgruppen finns det behov av 
sådan Finsaminformation för att öka förståelsen för syftet med Finsam, vad den 
finansiella samordningens regelverk genomsyras av etc. Frågan är dock var/när en 
sådan Finsaminformation ska ligga? Förslaget är innan medarbetare utses, för att säkra 
att en eventuell medarbetare har förförståelse för ovan. Samtidigt anses det finnas 
behov av att hålla Finsaminformationen levande. Diskussionen kommer att fortsätta och 
förhoppningen är att Samordningsförbundet Skåne Nordost kan ge i uppdrag åt lämplig 
person, att arbeta vidare med detta.   
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- Fråga ställs till beredningsgruppen om möjligheten att ha en gemensam dag med 
styrelsen med fokus på lösningsfokuserat arbetssätt. Beredningsgruppen ställer sig 
positiv till detta. En sådan dag kommer därför att planeras (och genomföras om 
styrelsen fattar beslut om det) den 22 augusti Det innebär att beredningsgruppens 
ordinarie möte den 12 augusti utgår och ersätts av heldag den 22 augusti.  

- Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan lyfter frågan om möjligheten att arbeta med 
långtidssjukskrivna med stöd av beredningsgruppen. Efter diskussion överenskoms att 
Försäkringskassan arbetar fram en idéskiss att presentera för beredningsgruppen inför 
fortsatta diskussioner.   

 

 
Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 09:00 – 12:00 fredagen den 8 april. 
 
 

 

 
Annica Nilsson, 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


