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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 8 april. 
 

Närvarande: 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Anna Krämer, Region Skåne (Primärvården) 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Anmält förhinder: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Maria Sjöberg Olsrup, Kristianstads kommun 

Peter Södergren, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Linda Welin, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan. 

 
Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 3 mars: 

Inget att tillägga. 

Respaldo 2.0 - lägesrapport: 

Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse fattade vid styrelsemöte den 21 mars 
beslut om att avsluta finansieringen av Respaldo 2.0 i förtid. Till grund för beslutet låg 
uppnådda och förväntade resultat i förhållande till budget och personaltäthet. 
Beredningsgruppen diskuterar vilka faktorer som kan ligga bakom. En utvärdering och 
analys har aktualiserats och presenteras senast den siste maj.  

Rehabträdgård/grön rehab: 

Inom ramen för Respaldo 2.0 har deltagare kunnat få delta i rehabträdgård/grön rehab 
enligt ett upplägg som hämtats från Alnarps-modellen. Diskussion om fortsatt behov av 
grön rehab. Beredningsgruppen ser positivt på att man kommer att verka för att en 
rehabträdgårdsdel (grön rehab) utvecklas och vilka målgrupper som bör kunna komma 
ifråga för sådan rehabilitering. Tony Persson berättar dock att Osby kommun har 
tillgång till egen trädgård och att den finansieras via ESF. Vi diskuterar olika 
finansieringsmöjligheter och behöver följa vilka möjligheter som finns inom olika 
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fonder, Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden etc. Beredningsgruppen kommer att få 
återrapportering efter det kommande mötet med Leader.  

KUR - hur går vi vidare?:     

Finns intresse och behov av att genomföra ytterligare en KUR-satsning på temat 
psykisk ohälsa? Beredningsgruppen bedömer att det både finns intresse och behov, då 
den psykiska ohälsan fortsätter att öka, att allt fler yngre drabbas och att många i de 
yngre åldrarna inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. För att verka för bättre 
samverkan/samarbete behöver medarbetare och chefer ges möjlighet att träffas och få 
diskutera ansvarsområden, förhållningssätt, gemensamma utvecklingsmöjligheter kring 
målgruppen och öka förståelsen för varandras uppdrag. Beredningsgruppen föreslår att 
ett förslag till upplägg presenteras på nästa möte och att man bör tänka på att även ha 
med brukarorganisationer vid en ny KUR-omgång. Möjlig start bedömer 
beredningsgruppen vara tidigast senhösten 2016.  

Förvaltningsrätt fortsättningskurs vid Högskolan Kristianstad: 

En fortsättning på höstterminens förvaltningsrättskurs kommer att genomföras ht -16. 
Upplägget kommer att vara case-baserat och bygga mer på gemensamma diskussioner 
än ”traditionella” föreläsningar. I första hand kommer de som gick kursen i höstas att 
erbjudas plats på fortsättningskursen, men det behöver finnas möjlighet även för andra 
att anmäla sig. Samordningsförbundet Skåne Nordost kommer att gå ut med inbjudan 
till kursdeltagarna från hösten och lägga kopior av inbjudan till beredningsgruppens 
representanter för spridningshjälp.  

Ofördelade Finsammedel – lägesrapport: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost har beviljats medel i enlighet med ansökan och 
en kartläggning och behovsanalys inom området våld i nära relationer/våld som 
samhällsfenom. Kontakt med Högskolan Kristianstad har tagits för förfrågan om 
genomförande av kartläggning och behovsanalys, då den tilltänkta utföraren fått 
förlängt vikariat och därför är förhindrad att ta sig an detta uppdrag (åtminstone under 
de inledande månaderna). Beredningsgruppen ser positivt på detta och kommer att få 
återrapportering löpande.   

Övrigt:   

Näsby-modellen: önskemål om en utökning av processmedarbetarnas tid har framförts. 
Idag har processägarrepresentanten 0,2 och övriga processmedarbetare 0,1. Ökningen 
skulle innebära att processmedarbetarna från Vårdcentralen Näsby, Försäkringskassan 
och Kristianstads kommun också får 0,2. Beredningsgruppen ställer sig inte negativ till 
en eventuell ökning, men vill få en beskrivning av vad det är man ska göra utöver det 
man gör idag och varför den nuvarande nivån inte är tillräcklig. En skriftlig beskrivning 
om c:a en halv A4-sida kan räcka. 
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Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 13:15 – 16:00 torsdagen den 12 maj på 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
 
 

 

 
Annica Nilsson, 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


