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Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte den 10 februari. 
 
Närvarande: 
Britt Gunnarsson, Bromölla kommun 

Anders Iversen, Hässleholms kommun 

Emma Frostensson, Osby kommun 

Ulla Wram, Östra Göinge kommun 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen 

Jakob Olsson, Arbetsförmedlingen 

Marie-Therese Siggelkow, Försäkringskassan. 

Annica Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Anmält förhinder: 

Peter Sonnsjö, Kristianstads kommun 

Tony Persson, Osby kommun 

Linda Welin, Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatrin) 

Peter Södergren, Region Skåne (Vuxenpsykiatrin) 

Mariette Andersson, Region Skåne (Primärvården). 

 
Genomgång av minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 12 
december: Inget att tillägga, minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

Ansökan om medel för utökning av Hela Familjen: Syfte: att med stöd av FINSAM-
medel utöka den pågående processen Hela Familjen med två 1,0-tjänster 
(socialpedagoger, socionomer eller motsvarande) i Kristianstads kommun samt två 0,2-
tjänster för distriktssjuksköterska och/eller sjuksköterska vid vårdcentralerna Vilan och 
Östermalm. Kostnad FINSAM-medel: utökning: 1 601 327 kr. Projekttid: den 1 juni 
2017 – den 30 april 2019). Projektägare: Kristianstads kommun – Arbete- och 
välfärdsförvaltningen. 

Beredningsgruppen ställer sig positiv till ansökan. Utifrån detta bedömer 
förbundschefen att ansökan är klar för att tas vidare till Samordningsförbundets Skåne 
Nordost styrelse. 

Ansökan om medel för förlängning och ev. utökning av Näsbymodellen: Syfte: att 
med stöd av FINSAM-medel befästa förändringarna som följde med processägar- och 
processledarbytet, som genomfördes fr.o.m. den 1 juli 2016 i den nu pågående 
processen Näsbymodellen och så småningom utveckla samarbetet, genom inrättande av 
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en FINSAM-finansierad samverkanskoordinatorsfunktion med placering på 
vårdcentralen. Målgrupp: målgruppen kommer att bli tvådelar, en del kommer att bestå 
av personer, som är drabbade av ohälsa/sjukdom och som är listade hos eller söker sig 
till Näsby vårdcentral och samtidigt har kontakt med eller kan antas behöva ha kontakt 
med Kristianstads kommun, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan 
(uppskattningsvis 150 – 200 personer/år). Den andra delen är generell, då det handlar 
om att koordinera kontaktermed handläggare/medarbetare inom och ibland utanför 
samverkansparterna samt information kring individen. En specifik gren av den här 
delen, är arbetsgruppens möten som syftar till gemensam avstämning och uppföljning 
av förutsättningarna för vidare planering. Kostnad FINSAM-medel: 2 836 760 kr. 
Projekttid: den 1 april 2017 – den 31 mars 2020). Projektägare: Region Skåne genom 
vårdcentralen Näsby. 

Beredningsgruppen diskuterar vad en ordinarie rehabkoordinators uppdrag inom 
Region Skåne är i förhållande till den i ansökan beskrivna samverkanskoordinatorn och 
rehabkoordinatorn. Med förbehåll för att denna diskussion återges för styrelsen inför 
beslut och en förtydligande skrivning i ansökan, ställer sig beredningsgruppen positiv 
till ansökan. Utifrån detta bedömer förbundschefen att ansökan ska kompletteras med 
en förtydligande beskrivning av uppdragens innehåll för samverkanskoordinatorns och 
rehabkoordinatorns, men att den därefter är klar för att tas vidare till 
Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse för beslut. Styrelsen kommer även att 
informeras om dagens diskussion. 

Lägesrapport: aktuella processer och insatser: Vi går igenom de aktuella processerna 
och lägesrapport ges.  

Kurs i socialrätt, 7,5 hp vt -17: information och avstämning görs. Det har ännu inte 
kommit någon kursplan, men den är förhoppningsvis på gång. Så snart den kommer, 
kommer den att skickas ut till kommunernas och Region Skånes representanter i 
beredningsgruppen. Sista anmälningsdag till kursen är den 3 mars. En 
avanmälningsavgift för sen avanmälan eller uteblivelse från plats deltagare anmält sig 
till om 2500 kr har behövt införas med anledning av sena avhopp vid tidigare 
kompetensutvecklings-/utbildningsinsatser, vilket beredningsgruppen uppmärksammas 
särskilt på. Krav på ev. avanmälningsavgift kommer att ställas till anmäld/frånvarande 
medarbetares arbetsgivare.  

Utvecklingsdagar den 20 – 21 april: Utvecklingsdagarna kommer att hållas på 
Kastanjelunds Wärdshus i Yngsjö och riktar sig till både beredningsgrupp och styrelse. 
På beredningsgruppens möte i mars kommer vi att återkomma till deltagande och 
förslag på områden att arbeta med.   

VP och budget för 2017 – 2019: Vi går igenom VP och budget och stämmer av hur 
mycket medel som finns för nya processer.  

Övrigt: Den planerade KUR-satsningen våren 2017, har visat sig krocka med flera 
andra aktiviteter. Till det kommer en pressad arbetssituation hos flera av SFSNO:s 
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parter. Därför anser beredningsgruppen, att KUR behöver flyttas fram. Nytt förslag på 
genomförandetid är hösten 2017. 

Behov av kompetenshöjande insatser finns och från Osby kommun har man 
uppmärksammat behov av förtydliganden kring verksamheternas gränssnitt, roller och 
ansvar framförallt när det gäller planering och genomförande av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Det kan även finnas behov av kompetensutveckling inom offentlighet 
och sekretesslagen (OSL), särskilt med fokus på samarbete. Slutligen föreslås 
kompetensutveckling för verksamheterna när det gäller vårdens skyldigheter att skriva 
intyg och utlåtanden. Ett särskilt möte för att fortsätta diskutera detta, bokas mellan 
Emma Frostensson, Marie-Therese Siggelkow och Annica Nilsson.  

     

Nästa beredningsgruppsmöte: den 10 mars. 

 

 
Annica Nilsson, 
Samordningsförbundet Skåne Nordost. 


