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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 12 maj.
Närvarande:
Britt Gunnarsson, Bromölla kommun
Anders Iversen, Hässleholms kommun
Tony Persson, Osby kommun
Emma Frostensson, Osby kommun
Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun
Peter Södergren, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin)
Linda Welin, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin)
Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen
Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen
Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan
Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost.
Anmält förhinder:
Representant för Kristianstads kommun
Anna Krämer, Region Skåne (Primärvården).
Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 8 april:
Inget att tillägga, dock fråga om Respaldo 2.0.

Presentation av förslag till dokument "Handbok - kompetensprofil":
Förslaget till dokument ”Handbok - kompetensprofil” presenteras och gås igenom.
Beredningsgruppen diskuterar upplägg, användbarhet och innehåll. Det som önskas
förändras är skrivningen som gäller försäkringsmedicin (då den uppfattas kopplad till
Försäkringskassan) samt att den hypotetiska jobbannonsen ses över så att ”kraftuttryck”
tonas ned.
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Beredningsgruppen kommer att gå igenom förslaget till Handbok – kompetensprofil
igen på mötet den 3 juni inför beslut i styrelsen.
Under punkten diskuteras även andra aktiviteter, som beredningsgruppen tror skulle
kunna vara av värde för parterna och deras medarbetare; workshops i att skriva
ansökningar där representanter för beredningsgruppen tillsammans med förbundets
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tjänstemän håller i aktiviteten samt information till parterna och deras medarbetare om
vad en ansökan behöver innehålla och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att
Finsammedel ska kunna beviljas.

Rehabträdgård/grön rehab - avstämning:
Det har öppnats möjligheter till två platser för rehabträdgårdar/grön rehab enligt
upplägg hämtat från Alnarps-modellen. Den ena platsen, som skulle kunna omvandlas
till rehabträdgård finns utanför Hässleholm. Kontakter har tagits med representanter för
SFI/RSFI, som kommer att göra ett besök där och sedan återkomma till
Samordningsförbundet Skåne Nordost. Den andra platsen finns i Kristianstad. Det finns
även trädgård/växthus i Osby kommun, men de används för deltagare i ett ESF-projekt.
Målgrupperna, som representanter för parterna inom Samordningsförbundet Skåne
Nordost diskuterar rehabträdgård/grön rehab för, är i nuläget nyanlända inom
etableringen och arbetslösa sjukskrivna med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att
arbetet i trädgården som anlagts i samband med Respaldo 2.0 fortsätter.

KUR - avstämning:
Det finns intresse och behov av att genomföra ytterligare en KUR-satsning på temat
psykisk ohälsa och medel om 145 000 kr för genomförande har beviljats av styrelsen.
Frågan till beredningsgruppen är hur man ser på antalet deltagare med anledning av att
den senaste KUR-omgången genomfördes som en förmiddags- och en
eftermiddagskonferens med 80 + 80 deltagare. Beredningsgruppen anser efter
diskussion, att frågan om antal KUR-deltagare får hanteras av den arbetsgrupp för
KUR, som finns sedan tidigare och som kommer att träffas den 14 juni.
Beredningsgruppen är annars fortsatt positiva till KUR och samtliga parter har många
nya medarbetare, som kommer att kunna ha nytta av en KUR-satsning.

Ekonomi:
En genomgång av det ekonomiska resultatet för perioden den 1 januari – den 30 april
görs och aktuellt budgetläge presenteras liksom budgetläget för pågående och beviljade
processer.
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Utbildning för socialsekreterare?
Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse har tidigare beviljat medel för
genomförande av utbildning i tolkning av läkarintyg (försäkringsmedicin) för
socialsekreterare inom de fem kommuner, som ingår i Samordningsförbundet. Till följd
av en stor mängd nyanställda och med utbildningstillfället för Kristianstads kommuns
socialsekreterare, som låg inom ramen för Respaldo 2.0, som ny erfarenhet ställs frågan
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till beredningsgruppen om en ny utbildningsomgång för socialsekreterare. Tänkta
utbildare är de läkare som varit verksamma i Respaldo 2.0, Beredningsgruppen tror att
det hade varit bra med en ny utbildningsomgång. Möjligheten att använda dessa läkare
på konsultbasis tas också upp och diskuteras.

Eventuell ansökan om medel:
Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan berättar om en projektidé som börjat skissas på.
Den tänkta målgruppen är arbetslösa sjukskrivna eller sjukskrivna med anställning som
det saknas omplaceringsmöjligheter inom ordinarie verksamhet för och som har
psykisk ohälsa, och bedöms inte kan återfå arbetsförmåga via det ordinarie Af/Fksamarbetet. Tänkt samarbetspart är Arbetsförmedlingen och ett möte för fortsatta
diskussioner kommer att hållas i juni.

Övrigt:
•

•

•

•

Maria Sjöberg Olsrup som representerat Kristianstads kommun i
beredningsgruppen, kommer inte längre att göra det. Ny representant för
Kristianstads kommun har ännu inte meddelats.
Fråga om vad som hänt med förslaget att Samordningsförbundet Skåne Nordost
ska gå mot en s.k. plattformsinriktning ställs. Vi diskuterar för och emot.
Fortsatta diskussioner kommer också att hållas i styrelsen.
Påminns om att beredningsgruppsmötet i augusti ställs in och ersätts av en
gemensam dag med styrelsen kl. 09:00 – 15:00 den 22 augusti på Grand i
Kristianstad.
Beredningsgruppen bjuds in till sommarlunch på Aptit efter nästa möte.

Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 09:00 – 12:00 fredagen den 3 juni på
Samordningsförbundet Skåne Nordost.

Annica Nilsson,
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Samordningsförbundet Skåne Nordost.
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