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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 

Styrelsemöte den 7 november 2022 

  

 
 

 

 
Plats och tid 
 

 
 
 
Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 101. Mötet avslutades kl 11.  
 

 
Beslutande 

 

 
 
 
 
 
Ersättare 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 
 
Anmält förhinder             

 

 
Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) 
Susanne Bäckman, Region Skåne (vice ordförande) 
Tobias Persson, Försäkringskassan 
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen  
 
 
 
Daniel Landin, Osby kommun 
Jenny Önnevik, Bromölla kommun 
Radovan Javurek, Kristianstads kommun 
 
 
 
Åsa Linné, förbundschef, och Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost samt Robert Lindsjö, Arbetsförmedlingen 
 
 
 
Patric Åberg, Östra Göinge kommun 
 

  Utses att justera Sofi Gellberg, §§ 534-537   
 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kristianstad den         2022 

 

 

Underskrifter Sekreterare 
ee 

           

  Åsa Linné    
 Ordförande   

::::    

.. 

  
  Robin Gustavsson    
 Justeras av     
  Sofi Gellberg    

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

Organ Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Sammanträdes- 
datum  

Den 7 november 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 7 november 2022 

 

 

 

   

Justerare 

   
 

 
Sfb § 534 
 

                                                   Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnar mötet.  
 
 

 
Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställs.  

  
  
 

Sfb § 535 
 
Val av justeringsperson 
 
Till justeringsperson utsågs Sofi Gellberg. 

 
 
Föregående protokoll 
 
Till handlingarna med godkännande. 
 
 

 
Sfb § 536 
 
1. Information  

  
  Krami  

Robert Lindsjö från Arbetsförmedlingen berättar om verksamheten Krami. 
Bakgrunden till inbjudan är det förslag som presenterats i en återrapport till 
regeringen, att Krami skulle kunna bli en del av Samordningsförbundens 
verksamheter.  
 
Krami finns för individer som varit frihetsberövade och önskar stöd för komma in i 
arbetslivet. Insatsen är frivillig och bedrivs i samverkan mellan kommun, 
kriminalvård och arbetsförmedling. Krami arbetar nära individen med samtal, 
vägledning, praktik och matchning till arbete. Resultatet är gott och det finns ca 
30 individer i deras verksamhet. Behovet är stort och arbetet skulle kunna 
utvecklas lokalt. Idag är kommunerna Hässleholm och Kristianstad anslutna och 
övriga kommuner i Skåne Nordost kan använda Krami när det finns plats.  

   
Ordförande tackar för en intressant och givande presentation. Förbundet 
bevakar dialogen på nationellt plan.  
 
Kansliet 
SUS 
SUS kommer stänga ner årsskiftet 22/23, vilket innebär att det kommer bli ett 
glapp innan nya uppföljningssystemet lanseras. Det nya systemet kommer 
lanseras i en bantad version än vad som var tänkt, vilket gör att det pågår 
diskussioner om alternativa lösningar. Kansliet följer den diskussionen och 
säkerställer att förbundet följer upp våra processer under tiden som vi står utan 
uppföljningssystem. Innan systemet släcks erbjuds förbunden att få en 
sammanställning för respektive förbund i sin helhet med en 
rapportsammanställning för varje år, 2012-2022, totalt 11 rapporter.  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 7 november 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Rapporterna innehåller deltagarantal, målgrupp, försörjning, tid i insats och 
sysselsättning. Vårt förbund har inte registrerat på deltagarnivå och har därför 
inte nytta av erbjudandet.  
 
Workshop gemensam plattform och övningsplatser 
Förbundet har genomfört en workshop om gemensam plattform och 
övningsplatser där kommun, AF och FK deltog. Syftet var att konkretisera vad 
gemensam plattform och övningsplatser betyder och vilka behov som finns. Tre 
nya workshops är bokade med en ambition om att ta fram en ansökan.  
 
Samverkan Näringsliv och arbetsmarknad 
En ansökan kommer lämnas in om en förstudie för att utreda hur samverkan kan 
stärkas mellan näringsliv, AF och arbetsmarknadsenheterna för att få ut fler i 
arbete.  
 
Processer: 
Göinge ung 
Avslutar 31/12, kommer till styrelsen i januari tillsammans med utvärderare.  
Har en plan för att implementera de delar som varit framgångsrika. Inledningsvis 
via ett ESF projekt som är i gång.  
 
Kompetensvalidering 
Har en ambition om att lämna in en ansökan för OCN-systemet i december.  
 
Maria Mödrahälsovård 
Styrgrupp bokad 22/11 och workshop 30/11 är bokad för att skriva ändring/avslut 
som ska tas upp i styrelsen 5 december.  
 
Samverkan SFSNO 
Projektet är igång. Möten är bokade för uppstart i kommunerna.  
 
SKR 
Förbundet finansierade tre platser till samtliga parter, utskicket gick till 
beredningsgruppen. Alla organisationer fick själva välja vilka tre som skulle delta. 
Temat för årets konferens var samverkan och mycket kopplat till 
arbetsförmedlingen. Workshop är bokad 11/11 för att samla upp tankar och idéer 
som uppkommit och se om det finns något som kan arbetas vidare med 
gemensamt via förbundet.  

 
 
Övriga information 
Radovan Javurek informerar att styret i Kristianstads kommun är i formering och 
att ordförande till förbundet kommande år inte är klart. 
 

       
2. Delgivning 

Fullmäktige i Kristianstads kommun har tagit beslut att utse kommunstyrelsen i Kristianstads 
kommun som arkivmyndighet för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
 
Arbetsförmedlingen region syd har mottagit ny förbundsordning för FINSAM samordningsförbund 
Skåne Nordost. Efter genomgång av ovanstående handlingar så stödjer Arbetsförmedlingen 
förslaget till ny förbundsordning för SFSNO. 

Region Skånes beslut om att godkänna årsredovisningarna samt att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 7 november 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Sfb § 537 
 
 
Ärende 1 Verksamhetsplan och budget 

 
 
Beslutsunderlag: 
Rapporter från verksamhetsplan och budget 
 
 
Förslag till beslut:  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 
att godkänna verksamhetsplan och budget 2023-2025 

 
 
 

Styrelsens beslut:  
                                                      

att  återremittera och ge kansliet i uppdrag att utveckla skriften kring 
processer som är under utvecklande och tydliggöra i budget. 
Nytt styrelsemöte bokas digitalt 21 november kl 9 för uppföljning 
och beslut. 

 
 
 
Ärende 2          Gallringsbeslut 

För allmänna handlingar som skapats innan dokumenthanteringsplanen trädde i 
kraft, samt innan kommunstyrelsen i Kristianstads kommun utsågs till 
arkivmyndighet saknas ett giltigt gallringsbeslut. 

 
  

Beslutsunderlag: 
Handlingstyper som föreslås gallras är räkenskapsinformation och handlingar av 
liten och kortvarig betydelse.  
 
Gallring av räkenskapsinformation kan göras med bokföringslagen (1999:1078) 
som grund. Tidigare har gallringsfristen för räkenskapsinformation varit 10 år efter 
det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. Innebörden av den nya 
bestämmelsen är att den tidigare tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år.  
Sveriges Kommuner och Regioner gör tolkningen att gallringsfristen kan tillämpas 
retroaktivt (se SKR Tillägg till gallringsråd nr 1, gallringsfrist för 
räkenskapsinformation 2019). Förbundets handlingar av liten och kortvarig 
betydelse gallras enligt arkivmyndighetens ”Kommunövergripande gallringsplan för 
handlingar av liten och kortvarig betydelse, version 1.1”.  
 

 
  

Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

 
att godkänna gallring av räkenskapsinformation samt handlingar av 

liten och kortvarig betydelse daterade innan beslutad 
dokumenthanteringsplan 2022-09-05. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 7 november 2022 

 

 

 

   

Justerare 

 
Styrelsens beslut:  

 
 att  besluta enligt förslag.  
 
 
 
 
  

 
Övrigt  
Ordförande tackar för givande dialoger under dagens möte, nästa ordinarie styrelsemöte är den 5 
december och plats är Araslövs golfklubb. Kallelse kommer till ett extra styrelsemöte 21 nov kl 9 
där verksamhetsplanen, verksamhetsmål och budget tas upp för beslut.    
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