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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 

Styrelsemöte den 13 juni 2022 

  

 
 

 

 
Plats och tid 
 

 
 
 
Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 107. Mötet avslutades kl 11:00.  
 

 
Beslutande 

 

 
 
 
 
 
Ersättare 
 
 
 
                           
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 
 
Anmält förhinder             

 

 
Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) 
Susanne Bäckman, Region Skåne 
Tobias Persson, Försäkringskassan 
Jakob OIsson, Arbetsförmedlingen. Ersätter Sofi Gellberg. 
 
 
 
Radovan Javurek, Kristianstad kommun 
Patric Åberg, Östra Göinge kommun 
Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne 
 
 
 
Åsa Linné, förbundschef, och Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost. 
Ludvig Einarsson, EU kontoret SKNO, och Bengt Selander, förbundschef Finsam Lund, medverkade 
digitalt. 
 
 
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen 
Jenny Önnevik, Bromölla kommun  
Daniel Landin, Osby kommun 
 

  Utses att justera Tobias Persson, §§ 522-525   
 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kristianstad den         2022 

 

 

Underskrifter Sekreterare 
ee 

           

  Åsa Linné    
 Ordförande   

::::    

.. 

  
  Robin Gustavsson    
 Justeras av     
  Tobias Persson     

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Sammanträdes- 
datum  

Den 13 juni 2022 

Datum då anslaget  
sätts upp       

Datum då anslaget  
tas ned        

Förvaringsplats  
för protokollet 

Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli 
Spannmålsgatan 7, Kristianstad 

Underskrift Åsa Linné  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 13 juni 2022 

 

 

 

   

Justerare 

   
 

 
Sfb § 522 
 

                                                   Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnar mötet.  
 
Jakob Olsson, ny ersättare för Arbetsförmedlingen, hälsas välkommen.  

 
 

Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställs.  

  
  
 

Sfb § 523 
 
Val av justeringsperson 
 
Till justeringsperson utsågs Tobias Persson. 

 
 
Föregående protokoll 
 
Till handlingarna med godkännande. 
 
 

 
Sfb § 524 
 
1. Information  

 
   Information från kansliet.  

- Förändringar är genomförda enligt revisionsrapport med bla dubbelattest vid 
betalningar, beställning av delbokslut från Aspia och nytt arbetssätt gällande 
skatteinbetalningar.   

- Systemet som ska ersätta SUS, Uppföljning Finsam, är försenat. 
- Några förändringar har skett i beredningsgruppen:  

- Carina Gustafsson ersätter Ingrid Thörn (Barn och ungdomspsykiatrin) 
- Ola Lundgren går tillfälligt in och ersätter Agneta Henriksson (Östra 

Göinge kommun) 
- Akademin fortsätter och under hösten sker en inspirationsföreläsning med Aron 

Anderson och en föreläsning kring Samverkan. 
- Pågående processer:  

- Kompetensvalidering 
- Göinge Ung 
- Mariamödrahälsovård  

- Förbundet presenteras i Finsam MittSkånes nyhetsbrev för juni månad. 
- Idéer på nya ansökningar finns och fler ansökningar väntas komma in i augusti.  
- Den 26 augusti kl 9-13 träffas styrelsen och beredningsgruppen tillsammans 

med kansliet för att arbeta fram verksamhetsplan för förbundet. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 13 juni 2022 

 

 

 

   

Justerare 

        Information om ESF 
Ludvig Einarsson, EU kontoret Skåne Nordost, och Bengt Selander, förbundschef 
Finsam Lund, anslöt till mötet digitalt och gav information kring kommande utlysningar 
från ESF samt information om hur ett förbund kan arbeta med ESF projekt som ägare 
och medfinansiär med fördelar och risker. Styrelsen fortsatte dialogen efter 
informationen. Styrelsen ställer sig positiv till ett engagemang kring ESF och kan se det 
som en möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga i Skåne Nordost. Förbundschefen 
får i uppdrag av styrelsen att undersöka i vilka forum och på vilka sätt förbundet kan 
arbeta vidare med ESF.   

 
Information från årsmötet NNS 

Susanne Bäckman, vice ordförande, informerade från NNS årsmöte som genomfördes 
den 3 juni i Stockholm. 80 personer deltog vid mötet, 44 ombud. Vid mötet fördes dialog 
om NNS framtid och roll. Det fördes också dialog om tillit och kultur. Ett extra 
medlemsmöte är insatt den 4 oktober för att diskutera vidare vilken roll NNS ska ha 
framåt. En ingång är att NNS ska vara en kunskapsförmedlare och en pådrivande aktör 
på riksdags- och regeringsnivå samt SKR. Vid årsmötet redovisades ekonomin som nu 
är i balans. 
 

 
 

2. Delgivning 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har den 2022-05-05 tagit emot meddelande om att 
Josefine Hylander är nytt dataskyddsombud 

 
Beslut från fullmäktige i Kristianstads kommun att årsredovisning är godkänd och 
ansvarsfrihet beviljad   

 
Beslut från fullmäktige i Bromölla att direktionen för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

 
 
 
Sfb § 525 
 
 
Ärenden 
 
 
Ärende 1 
 
Ekonomisk rapport mars - maj 2022 
Aspia redovisar ekonomisk rapport för mars-maj 2022.  
Utfallet följer i stort budget. Avvikelse är medel till nya processer/insatser eftersom ansökningar 
inte inkommit. 
 
  
Beslutsunderlag: 
Rapport från Aspia 
  
  
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna de ekonomiska rapporterna.  
 
   
Styrelsens beslut:  
 

                                                     att  besluta enligt förslag.  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
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Justerare 

 
Ärende 2  
 
Ansökningar 

1.  Samverkan SFSNO 
Sammanfattning av processen: 
Samordningsförbundets uppgift är primärt att verka för att medborgare ska få rehabilitering som 
ger dem möjlighet att försörja sig själva. En förutsättning för att rehabiliteringen ska kunna 
utvecklas effektivt är att det finns fungerande arbetsformer. Samverkan SFSNO består av två 
delar – en roll som samverkanskoordinator som verkar lokalt och ett konsultationsteam som 
verkar övergripande i Skåne Nordost.  
 
Del 1 Som en del av Samverkan SFSNO inrättas en samverkanskoordinator i varje kommun. 
Varje kommun äger sin process och leds av en projektledare lokalt. Syftet med processen är att ta 
fokus på strukturer för samverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och 
är i behov av samplanering för att skapa progression framåt mot arbetsmarknaden. Det handlar 
om individer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade 
problem som ofta har flera olika samhällskontakter. Det finns en risk att de hamnar i en gråzon 
eller i en rundgång när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Genom införande av rollen 
som samverkanskoordinator i varje kommun är syftet att stärka samverkan mellan kommunen 
med parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne via lokala vårdcentraler 
samt vuxenpsykiatrin utifrån individernas behov och se möjligheter i organisationernas olika 
förutsättningar och verktygslådor. Gemensam dialog och samverkan ska leda till att individer når 
progression i sin väg mot studier och arbete. För att underlätta och möjliggöra för detta behövs en 
struktur som stödjer samverkan mellan myndigheterna. I förekommande fall någon som är bärare 
av samverkan, som kan driva strukturövergripande insatser i syfte att underlätta ett gemensamt 
arbete mellan parterna med individernas rehabiliteringsbehov som grund. 
 
Rollen som samverkanskoordinator ska vara en väg in för parter som behöver ha kontakt med 
kommunen i frågor där samverkan är väsentlig för progression mot arbetsmarknaden. 
Samverkanskoordinatorn ska vid behov skapa nya samverkanstrukturer med parterna och/eller 
utveckla de befintliga strukturerna där samverkan redan är upparbetad. Vidare ska rollen verka för 
att vara en specialist i den egna verksamheten på samverkansfrågor och gällande frågor som rör 
samverkansparterna. Denne ska också omvärldsbevaka inom områden som finns inom ramen för 
parterna så som nya lagar eller system. Rollen som samverkanskoordinator utgår ifrån den 
enskildes behov för att individer ska få rätt stöd, i rätt tid och av rätt aktör.  
 
Del 2 Som ett ytterligare stöd i Samverkan SFSNO ingår att utveckla ett övergripande 
konsultationsteam som ska främja ett starkare tvärsektoriellt samagerande på handläggarnivå 
kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk. 
Konsultationsteamet är också ett gemensamt forum för lärande och utveckling i Skåne Nordost 
där Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande. 
Östra Göinge kommun kan delta i konsultationsteamet och andra gemensamma insatser i 
processen samt etablera en samverkanskoordinator längre fram. 
 
Period: 221107 - 251106  
Total budget över 3 år: ca 10 150 000 kr 
 
 
2. SKR  
Samordningsförbundet Skåne Nordost vill erbjuda samtliga medlemsparter att delta med 3 
representanter från respektive organisation på SKRs arbetsmarknad och näringslivsdagar 25-26 
oktober 2022 i Uppsala.  
 
Insatsen genomförs för att stärka samverkan mellan förbundets parter. För att lyckas med 
samverkan i framtida process och projektarbeten krävs samsyn. En möjlighet för att skapa 
samsyn är att delta tillsammans på konferensen där samtliga parter får ta del av aktuella frågor 
om arbetsmarknaden. Genom att alla medlemsparter är välinformerad kring vad som händer på 
arbetsmarknadsområdet, möjliggörs ett sammanhållet och effektivt sätt inför framtida utmaningar 
som kan mynna ut i samverkansprocesser finansierade av förbundet. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
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Justerare 

Studiebesöket på FINSAM i Uppsala väntas ge inspiration och idéer till nya samverkansinsatser 
som kan tänkas bli aktuella för Samordningsförbundet Skåne Nordost framåt. 
Period: 25-26 oktober 2022 
Total budget: 182 000 Kr 
 
 
Beslutsunderlag: 
  
Ansökan Samverkan SFSNO  
Ansökan SKR  

 
 
Förslag till beslut  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 

att godkänna ansökan Samverkan SFSNO. 
                           godkänna ansökan SKR. 

 
Styrelsens beslut:  
 

att  besluta enligt förslag.  
 
 
 

Ärende 3 
 
Tertial rapport   

Utifrån de målsättningar som satts upp i verksamhetsplanen har en sammanställning gjorts av 
kansliet kring uppnått resultat.  
 
 
Beslutsunderlag: 
  
Tertialrapport 

 
 
Förslag till beslut  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 

att godkänna tertialrapporten. 
 
Styrelsens beslut:  

                                 
                        att                       besluta enligt förslag.  

 
 
 
                         Ärende 4 
 
                         Förbundsordning  

Förbundschefen fick i uppdrag av styrelsen att se över förbundsordningen och ge ett förslag på ny 
utformning.  
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Justerare 

 
Beslutsunderlag: 

  
Utkast ny förbundsordning 

 
 
                                                  Förslag till beslut  
 
                                                  Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 

att godkänna ny förbundsordning för utskick till förbundets 
medlemmar för beslut.  

  
Styrelsens beslut:  

 
att  godkänna förslag till ny förbundsordning med tillägg att definiera 

”kvalificerad majoritet” under § 6 till två tredjedelar och precisera 
att förbundet betalar utsedd revisor av Försäkringskassan under 
§ 18. Förbundschefen får i uppdrag att skicka ut omarbetad 
förbundsordning till medlemsorganisationerna tillsammans med 
ett missiv om bakgrund till omarbetningen och förslag om 
godkännande.    

 
       

 
  Ärende 5 
 

Omvärldsdag SKNO  

Skåne Nordost är en samarbetskommitté bestående av sex kommuner belägna i nordöstra 
Skåne: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Utvecklingsledare för 
Skåne Nordost är Ida Abrahamsson. 
 
Skåne Nordost planerar en omvärldsdag den 2 december kl 9-15. Syftet med dagen är att enas 
om en gemensam bild av nuläget och möjligheter vidare. Samordningsförbundet har fått en 
förfrågan att medverka att ta fram innehåll och bjuda in representanter från förbundets 
medlemsorganisationer till dagen.  
 
 
Beslutsunderlag: 
  
Underlag i förslag 

 
 
Förslag till beslut  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 

att delta i planering kring en gemensam omvärldsdag och bjuda in 
styrelse, beredningsgrupp samt andra representanter från 
förbundets medlemmar enligt respektive organisations 
önskemål. 

 
Styrelsens beslut:  
 

att  besluta enligt förslag.  
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Justerare 

 
 
Övrigt  
 
Ärende 6 
 

Tillägg till delegationsordning  

För att minska sårbarheten i förbundet föreslås ett tillägg till delegationsordningen. 
 
Ordförande i förbundet har delegation att besluta att processtödjande medarbetare antar rollen 
som förbundschef med dess uppgifter och befogenheter vid ordinarie förbundschef frånvaro från 
tjänst. Delegationsbeslutet anmäls till förbundets styrelse.   
 
Processtödjande medarbetare ges behörighet till aktuell ärendehantering i Sparbanken Skåne för 
att kunna genomföra uppdraget. 
 
 
Beslutsunderlag: 
  
Underlag i förslag 

 
 
Förslag till beslut  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 

att anta tillägg till delegationsordning att ordförande kan besluta om 
att processtödjande medarbetare antar rollen som förbundschef 
vid ordinarie förbundschefs frånvaro med dess uppgifter och 
befogenheter samt att processtöjande medarbetare ges 
behörighet till aktuell ärendehantering i Sparbanken Skåne för 
att kunna genomföra uppdraget. 

 
 

Styrelsens beslut:  
 

att  besluta enligt förslag.  
 
 
 
 
Ordförande tackar övriga styrelsen och kansliet för att gott arbete och önskar en skön ledighet. 
Viceordförande tackar ordförande för bra ledning av vårens möten och önskar en trevlig sommar. 
Den 26 augusti kl 9-13 träffas beredningsgrupp, styrelse och kansli för att gemensamt arbeta 
fram förbundets verksamhetsplan för 2023. Nästa styrelsemöte är den 5 sept kl 9-12.  
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