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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 3 juni. 
 

Närvarande: 

Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun 

Peter Södergren, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen (+ Hanna Block, gästande ny chef på 
Arbetsförmedlingen) 

Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan. 

Matts Daludd, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Anmält förhinder: 

Tony Persson, Osby kommun 

Anna Krämer, Region Skåne (Primärvården) 

Linda Welin, Region Skåne (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen. 

 

Saknar representant: 

Kristianstads kommun. 

 
Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 3 mars: 

Inget att tillägga. 

Processgenomgång: 

ISA: diskussion om implementering har inletts. Deltagarna har en längre väg till 
arbete/självförsörjning, än vad man räknat med.    

 
AFFE: de mycket goda resultaten håller i sig och det är i nuläget drygt 70 procent av de 
avslutade deltagarna, som fått anställning (eller börjat studera). Verksamheterna har 
ännu inte lämnat besked gällande förlängning av AFFE efter den 31 december 2016. Ett 
möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska hållas den 8 juni.  
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Respaldo 2.0: Finsam-finansieringen av handläggarna från Kristianstads kommun, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upphörde den siste maj. Deltagare finns 
fortfarande i rehabträdgården och en sista grupp kommer att börja om ett par veckor. 
För 15 deltagare finns inte någon tydlig planering till följd av hälsotillstånd eller 
bristande motivation. För övriga uppges planering finnas.   
 
Näsby-modellen: en förändring i Näsby-modellen kan vara på gång efter den 
fördjupade ettårsuppföljning som gjorts i enlighet med processansökan.   
 
Premo Skåne Nordost: en översyn av målen i projektet är på gång. Den 13 juni 
besöker Samordningsförbundet Mittskåne Premo Skåne Nordosts projektledare och 
Samordningsförbundets Skåne Nordost tjänstemän, för att få information om processen.  
 
Hela Familjen: familjer som uppfyller kriterierna för deltagande har identifierats och 
börjat skrivas in. Behovet förefaller större än vad processen har utrymme för.  
 
Maria Mödrahälsovård: startar den 1 september. Rekrytering av socionom är på gång 
och hen kommer att bli anställd av Kristianstads kommun. 
 
Kompetensprofil (omarbetad version): beredningsgruppen kan konstatera att de 
förändringar som önskades har blivit gjorda. Bedömning: kompetensprofilen bedöms 
klar för att tas till vidare till styrelsen för beslut. 

Lägesrapport från verksamheterna: Cecilia Stenfeldt, Försäkringskassan berättar, 
att Försäkringskassan verkar för att minska antalet utbetalda sjukpenningdagar (9.0-
mål). Försäkringskassan kan som myndighet inte själva sänka sjuktalen, utan behöver 
både arbetsgivarnas och vårdens medverkan för detta. En fortsatt ökning av 
sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa finns och över 80 procent av de som 
sjukskrivs har en anställning. Cecilia Stenfeldt berättar också, att det har kommit en ny 
föreskrift från Arbetsmiljöverket, som handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Man 
talar också mycket om rehabkoordinatorer och att de behövs – kan Finsam-medel 
användas i det arbetet? Slutligen berättar Cecilia att nyrekryteringen är fortsatt väldigt 
hög och att man tappar mycket kompetens, då många erfarna handläggare slutar eller 
går i pension. Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen informerar om, att även 
Arbetsförmedlingen har ett fortsatt stort behov av att nyrekrytera. Internt arbetar man 
mycket med medarbetarnas egenupplevda hälsa och medarbetarna får svara på enkät 
upp till 3 ggr/v. Arbetsmiljöfrågor/egenupplevd hälsa diskuteras både på sektionsmöten 
och APT. Korttidsfrånvaron har ökat. Vidare finns det en oro kring AF/FK-uppdraget, 
då inflödet har minskat drastiskt. Etableringsuppdraget kommer att öka. Avslutningsvis 
berättar Mats Hildingsson, att man vill handla upp en supported employment-utbildning 
för att Arbetsförmedlingen bättre ska kunna möte t.ex. ungdomar – skulle Finsam 
kunna vara del i det? Skulle man exempelvis kunna gemensam ska med kommunerna 
gällande supported employment-utbildning? Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 
berättar, att man inom kommunen ser över socialpsykiatrin både på verkställighetssidan 
och insatssidan. En integrationskoordinator som ska arbeta strategiskt för hela 
kommunen mot civilsamhället, trossamfund etc. har anställts. Man håller också på att 
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drifta boenden för ensamkommande i egen regi, vilket kan innebära en fördubbling av 
personalstyrkan. Just nu är Bromölla del i många projekt och de flesta riktar sig till 
nyanlända. Projekten är så många, att det är svårt att fylla platserna. I övrigt känns 
arbetssituationen igen. Anders Iversen, Hässleholms kommun känner igen 
personalsituationen. Det är framförallt svårt att rekrytera socionomer och 
behandlingspersonal. Han berättar att försörjningsstöden ändå går ned i kommunen och 
att allt fler får arbete. Det har dock skett en ökning av bostadsbristen och man hanterar 
fler bostadslösa i Hässleholm, då grupper som traditionellt sett är lite svagare, t.ex. 
personer med missbruksproblematik, har svårt att få bostäder. Fler boenden för 
ensamkommande flyktingbarn är på gång. När det gäller Finsam-relaterade frågor, ser 
Anders Iveresen ett intresse i om det skulle vara möjligt att arbeta för ett bättre 
samarbete med vården kring exempelvis psykiskt sjuka personer med 
missbruksproblematik. Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge kommun beskriver 
samma arbets- och rekryteringssituation som de andra kommunerna. I Östra Göinge 
finns också stora projektsamarbeten, Goinge Forward, With In och i augusti startar 
även Goinge In. En omorganisation är aktuell och IFO-delen kommer att gå i skolan 
fr.o.m. den 1 september och bilda en ny enhet, som ska heta Familj och utbildning med 
syfte att förbättra samarbetet kring individer, som är aktuella inom kommunen. När det 
gäller Finsam-frågor ser Anna-Lisa Simonsson, att det vore av värde att fortsätta arbeta 
med att förbättra övergångarna till arbete/självförsörjande. Anna-Lisa Simonsson 
kommer inte att fortsätta representera Östra Göinge i beredningsgruppen till hösten. 
Efterträdare är inte utsedd ännu.    

Inspirationsdag i Eslöv: Matts Daludd och Annica Nilsson informerar om att de 
skånska samordningsförbunden kommer att arrangera en inspirationsdag för Finsam i 
Eslöv den 7 oktober. Program finns ännu inte.  

Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för medarbetare: i två av de processer 
som Samordningsförbundet Skåne Nordost finansierar; Hela Familjen och Maria 
Mödrahälsovård, är arbetssättet lösningsfokuserat. En utbildningssatsning i 
lösningsfokus om tre heldagar för projektmedarbetare och AF/FK-medarbetare 
planeras. Det finns max 40 utbildningsplatser och de platser som inte fylls av 
projektmedarbetare och AF/FK, kommer att erbjudas till medarbetare inom 
Samordningsförbundets Skåne Nordost andra parter, som arbetar med 
verksamhetsöverskridande, individinriktad samverkan. Det kommer att vara samma 40 
medarbetare som deltar vid alla tre utbildningstillfällen. Kostnad: 93 000 kr exklusive 
moms. Kostnad per deltagare: 2325 kr. Kostnad för lokal, förtäring och konsulternas 
resor tillkommer och beräknas uppgå till 25 000 kr. Totalkostnad: c:a 118 000 kr.  

Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för chefer: max 30 – 40 utbildningsplatser 
för chefer inom Samordningsförbundets Skåne Nordost parter kommer att erbjudas till 
denna utbildning om tre heldagar. Platserna kommer att fördelas enligt samma princip 
som använts vid tidigare fördelningar (t.ex. KUR eller kurser vid Högskolan 
Kristianstad). Det kommer att vara samma 30 – 40 chefer som deltar vid alla tre 
utbildningstillfällen. Kostnad: 93 000 kr exklusive moms. Kostnad per deltagare: 2325 
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– 3100 kr. Kostnad för lokal, förtäring och konsulternas resor tillkommer och 
beräknas uppgå till 25 000 kr. Totalkostnad: c:a 118 000 kr.   

Beredningsgruppen ser positivt på utbildningssatsningen i lösningsfokus. Utifrån detta 
bedömer förbundschefen, att saken kan tas vidare till styrelsen för beslut.   

Frågor hösten 2016: med anledning av att Finsam-finansierade processer fått samma 
”kritik” av två av varandra oberoende externa utvärderare gällande ledning och styrning 
av processer, representation i styrgrupper etc. diskuterar vi kring detta. En utbildning 
eller information om vad som förväntas av representanter kunde vara värdefullt, men 
också möjlighet att diskutera vem som ska representera och på vilka grunder. För att få 
bästa möjliga genomslag i Finsam-frågor i verksamheterna behöver representationen i 
beredningsgruppen också diskuteras. Kommunerna är eniga i att representation i 
beredningsgruppen ska ligga på verksamhetschefsnivå (och inte på första linjen-
chefsnivå), då det reella inflytandet över chefer och verksamhet ligger på den nivån, 
liksom det strategiska ansvaret för samverkan.  

Vi diskuterar också kring att arbetssituationen är ansträngd på flera olika håll inom 
parterna och att kanske framförallt kommunerna har svårt att rekrytera och behålla 
personal inom socialtjänsten. Många socionomer rör sig också mellan kommunerna. 
Den ansträngda personalsituationen påverkar åtminstone indirekt möjligheterna till 
Finsam-samarbeten – när verksamheterna har en ansträngd arbetssituation och färre 
medarbetare får allt mer att göra, blir det svårare att avdela personal till Finsam-
finansierade samarbeten, utbildningar, kompetensutvecklingstillfällen etc. Frågan om 
det finns möjlighet att göra en gemensam fråga av personalsituationen och uppvakta 
Högskolan Kristianstad exempelvis kring socionomutbildning väcks. Överenskoms att 
Samordningsförbundets Skåne Nordost tjänstemän tar frågan vidare.  

  
Övrigt:  

- Britt Gunnarsson berättar, att hon var på ett ANT-möte med Länsstyrelsen i 
Malmö och att den Finsam-finansierade processen Maria Mödrahälsovård 
uppmärksammades och omnämndes där.  

- Peter Södergren berättar, att Perstorps kommun har aviserat att de inte längre 
ska vara med i Maria Skåne Nordost.  

- Samordningsförbundet Skåne Nordost har en ny hemsida på gång och det har 
inkommit offert från företag, som kan åta sig ett sådant uppdrag. 
Beredningsgruppen i augusti utgår och ersätts av en gemensam dag tillsammans 
med styrelsen måndagen den 22 augusti kl. 09:00 – 15:00 på Hotel Quality 
Grand i Kristianstad.  

- Cecilia Stenfeldt meddelar att hon ska sluta på Försäkringskassan i Kristianstad 
och börja i Helsingborg den 1 september, så det här är det sista 
beredningsgruppsmötet hon är med på. Beredningsgruppen tackar för gott 
samarbete och önskar lycka till framöver. 
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- Förbundschef Matts Daludd är med på möte med beredningsgruppen för sista 
gången, då han slutar den siste juli. Beredningsgruppen tackar även Matts 
Daludd för gott samarbete och önskar lycka till framöver. 

 

 
Nästa beredningsgruppsmöte hålls kl. 13:15 – 16:00 torsdagen den 8 september på 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
 
 

 

 
Annica Nilsson, 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


