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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 

Styrelsemöte den 18 oktober 2021 

  

 
 

 

 
Plats och tid 
 

 
 
 
Mötet genomfördes på Rådhuset i Kristianstad kl 9-12. Mötet avslutades kl 11:45.  

 
Beslutande 

 

 
 
 
 
 
Ersättare 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 
 
Anmält förhinder 

 
Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) 
Susanne Bäckman, Region Skåne  
Tobias Persson, Försäkringskassan 
John Nilsson, Arbetsförmedlingen  
 
 
 
Jenny Önnevik, Bromölla kommun 
Radovan Javurek, Kristianstad kommun 
 
 
 
Åsa Linné och Emma Lindeberg, Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Bo Eriksson, Framtidsutbildning i Helsingborg AB   
 
 
 
Daniel Landin, Osby kommun  
Patric Åberg, Östra Göinge  
 
 

  Utses att justera Tobias Persson, §§ 502-505   
 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kristianstad den         2021 

 

 

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 18 oktober 2021 

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 18 oktober 2021 

 

 

 

   

Justerare 

   
 

 
Sfb § 502 
 

                                                   Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnar mötet.  

 
 

Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställs.  

  
  
 

Sfb § 503 
 
Val av justeringsperson 
 
Till justeringsperson utsågs Tobias Persson. 

 
 
Föregående protokoll 
 
Till handlingarna med godkännande. 
 
 

 
Sfb § 504 
 
1. Information 
 
a. Rapport från förbundschefen 

 

o Kansliet har arbetat vidare med resultatet från omvärldseftermiddagen samt genomfört en 

kartläggning enligt uppdrag från styrelsen den 6 september. Kartläggningen har tillsammans 

med omvärldseftermiddagen utgjort grunden för verksamhetsplan och budget 2022.  

 

o Kartläggningens resultat i korthet; 

 
o Utmaningarna är gemensamma i Skåne Nordost  

o Långtidsarbetslösheten är oroväckande i alla grupper 

o Matchningsproblematiken är tydlig   

o Utbildning är en vattendelare för etablering på arbetsmarknaden 

o Nya synsätt och möjligheter inom utbildning, yrkesroller osv behövs - flertalet i 

förbundets målgrupper har inte efterfrågad kompetens och inte förmåga att skaffa 

sig kompetensen i nuvarande strukturer 

o Förrehabiliterande åtgärder är avgörande för de som saknar förankring i arbetslivet 

o Förebyggande och tidiga insatser ska uppmuntras 

o Samverkan är viktig mellan medlemsorganisationer men också med privata aktörer 

som verkar i organisationernas verksamhetsområden   

o Samverkan med näringsliv bör utvecklas och socialt företagande främjas 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 18 oktober 2021 

 

 

 

   

Justerare 

Arbetsförmedlingen informerar, i samband med redovisningen, att en kartläggning pågår 

bland långtidsarbetslösa för att bättre lära känna behoven och kunna erbjuda rätt insatser. 

Arbetsförmedlingen informerar också att det troligen finns ett mörkertal, ”skuld”, i kodningen 

av funktionsnedsatta som en konsekvens av pandemin.   

 

Kartläggningen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på förbundets hemsida 

www.sfsno.se/dokument. 

o Förbundet har genomfört den första av tre planerade föreläsningar under hösten. Ca 270 

personer medverkade. Föreläsningen följdes upp med en enkät med god feedback. 

 
o Det är klart med utvärderare i alla pågående processer. Emma Lindeberg, processtödjande 

medarbetare, arbetar operativt ute i verksamheterna och följer upp processernas leverans 

mot avtal samt ger stöd där behov finns.    

 

o Kansliet besöker andra samordningsförbund för att ta in goda exempel och erfarenheter 

samt deltar i forum och nätverk för att synliggöra förbundet och hämta kunskap som är till 

nytta för verksamheten.  

 
b. Presentation från utvärderare av Kompetensvalidering  

 
Bo Eriksson har följt processen Kompetensvalidering sedan 2018 och har under perioden 
rapporterat löpande till styrelsen. Utveckling av ett basprogram har tillkommit utifrån behovet 
av förberedande insatser innan validering.  
 
Sammanfattning av resultatet från 2021; 

o Utarbetat ett gemensamt basprogram som färdigställs inom kort 
o 249 personer har deltagit i förberedande insatser inför validering vilket överträffar 

målet på 200 
o 109 personer har påbörjat valideringar 
o 66 valideringar med intyg har genomförts vilket understiger planerade 100 
o Andelen valideringar som har lett till ett intyg är 61 procent 
o För män är resultatet 66 % och för kvinnor 56 % 
o Dokumentation av processen kring arbetet är inte klar 

 
 

c. NNS höjd avgift 
 
NNS har föreslagit en höjning av medlemsavgiften från 2 promille till 3 promille av 
medelstilldelningen. Bakgrunden till höjningen är att nå en långsiktig finansiering av NNS 
verksamhet och kunna genomföra en ambitiösare verksamhetsinriktning. Röstning sker på 
medlemsmötet den 2 december. Styrelsen förde dialog kring förslaget och nyttan med NNS i 
relation till kostnad. Styrelsen är överens om fördelen att ha en central part att föra talan och 
ge övergripande stöd, speciellt i tider av förändring. Förbundschef inhämtar beslut från 
styrelsen om 2 veckor för att ge tid för genomläsning av bakgrundsmaterial och 
ställningstagande. Ordförande och förbundschef deltar på medlemsmötet i december. 
Beslutas ge ordföranden uppdraget som röstberättigad för förbundet. 
 
 

 

2. Delgivning 

1. Försäkringskassan har beviljat styrelsen i Samordningsförbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bromölla kommun har beviljat styrelsen i Samordningsförbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

3. Region Skåne har beviljat styrelsen i Samordningsförbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 18 oktober 2021 

 

 

 

   

Justerare 

Sfb § 505 
 
 
Ärenden 
 
Ärende 1 
 
Ekonomisk rapport  
 
Förbundschef redovisar den ekonomiska rapporten för perioden januari – augusti från Aspia. Inga 
frågor eller kommentarer till redovisat resultat, redovisningen godkänns av styrelsen. 

 
 
Ärende 2 
 
Elektronisk hantering av fakturor och dokument   
För att förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av fakturor och dokument föreslås övergång till 
elektronisk hantering.  
 
  
Beslutsunderlag: 
Redovisning i tjänsteutlåtande.  
  
  
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att ge förbundschef i uppdrag att avtala om elektronisk hantering av 
fakturor via Aspia och Sparbanken Skåne samt för 
dokumenthantering Visma Sign. 

 
Styrelsens beslut:  
 
  att  besluta enligt förslag. 
 
 
Ärende 3 
 
Förbundets hemsida www.sfsno.se  
 
Beslut har tagits att utveckla förbundets hemsida. Målet är att sidan ska bli mer lättillgänglig, nå 
fler besökare och göra information, kunskap och möjligheter tydligare för 
medlemsorganisationerna och andra besökare. Kansliet har varit i kontakt med tre olika 
leverantörer för att inhämta prisuppgifter för omstrukturering av sidan.  
Bravissimo  avstått att ge anbud 
Skanea 60 000 kr 
Codefish  50 600 kr 
 
  
Beslutsunderlag: 
Redovisning i tjänsteutlåtande.  
  
  
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att ge förbundschef i uppdrag att avtala med Codefish att arbeta 
fram ny hemsida. 

 
 
Styrelsens beslut:  
 
  att  besluta enligt förslag. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 18 oktober 2021 

 

 

 

   

Justerare 

Ärende 4 
 
Verksamhetsplan 2022 
En ny verksamhetsplan har arbetats fram för att beskriva kommande års uppdrag och arbete.  
 
Mål för 2022 presenteras i förbundets tre huvudområden; 

- Samverkansarena 

- Strategiskt arbete 

- Finansiering av utvecklingsprocesser 
  
Beslutsunderlag: 
Verksamhetsplan  
  
 
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna verksamhetsplanen.  
 

Styrelsens beslut:  
 
  att  besluta enligt förslag. 
 

 
 
Ärende 5 
 
Budget  2022-2024 
 
Finansiering är i stort sett likvärdig mot 2021. Det finns stora möjligheter för förbundet att 
finansiera nya processer och insatser.  
 
Medelstilldelningen är preliminär (slutbesked v 47) och ingående eget kapital ännu inte klart utan 
bygger på tidigare antaganden i budget 2021.   
 
 
Beslutsunderlag: 
Budget 2022-2024 
  
 
Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

att godkänna budget för 2022 samt preliminär budget för 2023 och 
2024.  

Styrelsens beslut:  
 
  att  besluta enligt förslag. Riktmärke för eget kapital är 1,2 miljoner. 

  
 
 
Övrigt  
 

Nästa mötestillfälle är den 6 december kl 9-12. Delar av mötet genomförs tillsammans med 
beredningsgruppen och avslutas med en gemensam jullunch på Kvarnen.  
 
 
Ordförande tackar för mötet.   
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