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l . Information

a. Rapport från förbundschefen
arbetet sedan det föregående styrelsemöte och processrapportering
kortare lägesrapportering görs.
b

Fråga om utökatsamarbete mellanSFSNO:s styrelse och beredningsgrupp
former och struktur(bordlagdfråga). Med anledningav den planeringsom
finns för fortsatta träffar mellan styrelse och beredningsgrupp en heldag
våren 2020 och frukost tilllunch hösten 2020, bedöms ytterligarebehov av
samarbete mellan styrelse och beredningsgruppen inte föreligga under
innevarande år.

C

Stefan Persson, Rhetikfabriken AB: muntlig slutrapportering av Maria
Mödrahälsovård. Stefan Persson föredrar rapporten och besvarar frågor från
styrelsen angående genomförande, ledning och styrning, resultat i samt
förlängning av Maria Mödrahälsovård.

d

Rickard Fröjd. Aspia AB: förändringar i budget/kostnadsfördelning. Rickard
Fröjd beskriver bakgrunden tillkostnadsfördelningen av
utbildningskostnader 50/50 gällande förbundschef och styrelse är
missvisande i förhållande till budget. Trots att beslut om budget för 2020
redan fattats, finns inget hinder för att göra ett tillägg/en uppdatering i nästa

års budget, om styrelsen beslutarom det.
e

Uppföljning av formulering i Verksamhetsplan och budget för 2020 ff.

Genomgång av formuleringeni Verksamhetsplanenoch budgetför 2020 ff
görs och föranleder förslag på ytterligareförtydligandeför att säkerställa. att
SFSNO inte uppfattas ha beslutat att endast finansiera långsiktig

samverkan, utan möjligheten att ansöka om och bevilja finansiering både för
långsiktig samverkan och kortare, mer projektinriktadeinsatser ska vara del
av förbundets framtida finansieringsmöjligheter.Rickard Fröjd. Aspia AB har
tydligare beskrivit läget i ett e-postmeddelande, som kommer att biläggas
protokollet.
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3. Arenden
Arende l
Ekonomisk rapport för Samordningsförbundet Skåne Nordost
Ekonomisk rapport för den l januari 2019 - 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag;
Tjänsteutlåtande,dateratden 5 december2019.
Ekonomisk rapport för perioden den l januari 2019 -- 31 oktober 2019

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna den ekonomiska rapporten för perioden den l januari

2019- 31 oktober2019.

Styrelsens beslut
att

efter två förtydligandenfrån Aspia AB godkänna den ekonomiska
rapporten för perioden den l januari 2019 -- 31 oktober 2019

att

Aspia AB tar fram en budgetredovisning innehållande prognos av
resultat vid årets slut och prognos av ackumulerat kapital vld årets
slut samt förslag tillflerårsbudget

att

övergå från ekonomiska månadsrapporter tillkvartalsrapporter

att

ge förbundschefen i uppdrag att verkställa beslutet.

Justerare
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Arende 2

Ansökan om medel för förlängning av Maria Mödrahälsovård från och med
den l januari 2020till och med den 31 december 2024
Kommunerna i nordöstra Skåne och Region Skåne ansöker om medel för
förlängning av Maria Mödrahälsovård under perioden den l januari 2020 -- den
31 december 2024. Förlängningen syftar tillatt säkerställa en långsiktig
samverkan kring gravida kvinnor med risk- eller missbruk och deras partners
efter den ordinarie projekttidensslut den 31 december 2019. Region Skåne
kommer att implementera barnmorskefunktionerna

(förutom projektledardelen)

från och med den l januari 2020. Till följd av sparkrav och ett kärvt ekonomiskt
läge, har det enligt uppgifterfrån kommunernas styrgruppsrepresentanter inte
bedömts möjligt. att implementera socinomfunktionen. Det innebär, att det efter
årsskiftet 2019/2020 inte längre skulle finnas någon riktad socionomfunktion för
Maria Mödrahälsovårds behovsgrupp (gravida kvinnor i risk- och missbruk samt
deras partners). Samarbetet med kommunerna skulle således återgå tillatt ske
via ordinarie socialtjänstverksamhet, vilket skulle kunna jämföras med det
samarbetsläge som rådde för 4 år sedan och som då ledde fram tillatt behovet

av MariaMödrahälsovårdansågs finnas.

Arbetet i den långsiktiga samverkan kommer således kunna fortsätta ske som
tidigare. Tillägg görs dock enligt följande för att skapa en sammanhållen kedja
av samordnade rehabiliteringsinsatser:

De tre processmedarbetarna genomgår en lösningsfokuserad
korHldsbehandling(certifiering) i syfte att behovsgruppen ska kunna erbjudas
lösningsfokuserad korttidsbehandling i ett sammanhang där förtroende och tillit
för det sociala förändringsaarbetet etablerat. Därutöver ser samverkansparterna

att en påbyggnad av arbetslivsinriktadeinsatser enligt evidensbaserad metod
med finansierad handläggare från Arbetsförmedlingen (eller motsvarande
kompetens/aktör) som en nödvändigt steg, för att ytterligare möta
behovsgruppens behov. Dessa tilläggväntas resultera i en bättre användning
av verksamheternas resurser, då insatser kan planeras, genomföras och följas
upp gemensamt och leda tillminskad risk för att insatser av olika skäl behöver
upprepas. De väntas även resultera i att fler kan nå gå mot arbetslivsinriktad
rehabilitering (och på sikt arbete eller studier) trots en komplex problematik.
Kristianstads kommun är processägare. Processen drivs tillsammans med
Bromöllakommun, Hässleholms kommun, Osby kommun och Östra Göinge
kommun samt Region Skåne

Justerad
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Beredningsgruppen har tillsammans med förbundschefen diskuterat
förlängningsansökan för Maria Mödrahälsovård. Ansökan avser en behovsgrupp
som har en komplex problematik och vars behov av samordnade
rehabiliteringsinsatserav erfarenhet kan mötas på ett individ-och
organisatoriskt sammanhållet sätt genom fortsatt finansiering av det
verksamhetsöverskridande samarbetet.
Förbundschefen bedömer därför att ärendet är färdigberett för att tas till
styrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,dateratden 4 december 2019
Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för förlängning
av Maria Mödrahälsovård från och med den l januari 2020 tilloch med den 31
december 2024.

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

bifalla processägarens

ansökan under förutsättning att

projektägaren tecknar en samverkansöverenskommelse med
förbundet
att

bifallaprojektets sammanlagda budget på 3 362 005 kr under
processtiden med månadsvis utbetalning i efterskott

att

förutsättningar för processen (långsiktig samverkan) i övrigt

regleras inom de ramar och riktlinjersom styrelsen fastställer

att

slutrapportering sker tillSamordningsförbundets Skåne Nordost
styrelse

att

skriftlig slutdokumentation av processen presenteras för

Samordningsförbundet Skåne Nordost senast den siste mars
2025
att

förbundschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet

Styrelsens beslut
att

Justerare
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Arende 3

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för
Integration,arbete och kompetensförsörjning
Osby kommun ansöker tillsammans med Arbetsförmedlingen om medel från
Samordningsförbundet Skåne Nordost, för att under perioden den l februari
2020 - den 31 december 2024 etablera en långsiktig samverkan genom
metodutvecklingoch genomförande av insatser riktade mot en behovsgrupp.
som tillföljd av en komplex problematik hittillsinte kunnat erbjudas samordnade
rehabiliteringsinsatser,som gjort att de närmat sig arbetsmarknaden, utan de
stårfortfarande långtifrån.
EnligtArbetslöshetsrapporten 2019 befinner sig tre av fyra arbetslösa i en utsatt
ställning. De har lägre konkurrenskraft och svårt att komma in på
arbetsmarknaden.

Individer i en utsatt ställning tillhör en av följande gruppera

födda utanför Europa, individerutan gymnasieutbildning, individermed
funktionsnedsättning och/eller individer som är 55 år och äldre. Enligt Osby
kommuns och Arbetsförmedlingens erfarenheter, har dessa personer ofta en
komplex problematik som kräver olika insatser parallellt. Erfarenheterna säger
vidare, att ordinarie service inte räcker för att individen ska nå arbete. Det finns
ett behov av att förbereda dessa individer på ett tydligare och mer strukturerat
sättaarbetsmarknadskunskap, systemförståelse. kulturförståelse.
gruppvägledning, Individuellvägledning, samtalsstöd med mera.
Osby kommun har haft en ökning av antalet individer som uppbär ekonomiskt

bistånd. Kommunenhar idag kostnader på cirka 1.5 miljonerkr. i månaden. Det
är mer än en fördubblingjämfört med 2016. Osby kommun har högre kostnader
för ekonomiskt bistånd per invånare än andra jämförbara kommuner. Enligt
SCB:s statistik beviljades 183 hushåll ekonomiskt bistånd i september, 250
bidragsmottagaretotalt. 78 av hushållen hade minst en part, som var utrikes
född. l dessa hushållen fanns totalt 150 barn under 18 år. Av de 250 personerna
var 128 arbetslösa, 28 sjukskrivna utan rätt tillsjukpenninggrundande inkomst
(SGI, s.k. 0-placerade). 50 individerhade sociala skäl, som anledning till
bidragsberoendet. Vidare fanns det c:a 140 individer inskrivna på kommunens
arbetsmarknadsenhet, 80 elever inskrivna på studieväg l och 2 på SFI. Utöver
dessa fanns 13 ungdomar på KAA-listan.
Målen med samarbetet, är att på ett struktureratsätt arbeta med förberedande
insatser för behovsgruppen, vars antal och organisatoriska tillhörighetåterges i
stycket ovan, utifrån individuella behov för att de ska kunna närma sig utbildning
och arbete. Under processtiden kommer arbete med metodutveckling.
kunskapsdelning och kompetensutveckling att ske.

Osby kommun är processägare och samarbetar med Arbetsförmedlingen som
ofinansierad part.

Justerare
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Total kostnad för perioden den l februari 2020 - den 31 december 2024 är 7
823 920 kronor. Finansiering för medarbetare fördelas enligt följande:
projektledare: 25 % (beräknad heltidslön 40 000 kr/mån inklusive sociala
avgifter), projektmedarbetare 2 x 100 % (2 x 34 000 kr/mån inklusive sociala
avgifter).
Beredningsgruppen har tillsammans med förbundschefen diskuterat aktuell
ansökan om medel. Den långsiktigasamverkan som avses. omfattaren
behovsgrupp som har en komplex problematikoch vars behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser av erfarenhet på ett bra sätt torde kunna tillvaratas i ett
samarbete inom ramen för den finansiella samordningen och
Samordningsförbundet Skåne Nordost.
Förbundschefen bedömer utifrånovan, att ärendet är klart att tas vidare för
beslut i Samordningsförbundets

Skåne Nordost styrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat den 4 december 2019

Ansökan om medelfrån SamordningsförbundetSkåne Nordost för Integration
arbete och kompetensförsörjning från och med den l februari 2020 tilloch med
den 31 december 2024.
Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

bifalla processägarens

ansökan under förutsättning att

projektägaren tecknar en samverkansöverenskommelse med
förbundet
att

bifallaprojektets sammanlagda budget på 7 823 920 kr under
processtiden med månadsvis utbetalning i efterskott

att

förutsättningar för processen (långsiktig samverkan) i övrigt

regleras inom de ramar och riktlinjersom styrelsen fastställer
att

slutrapportering sker tillSamordningsförbundets Skåne Nordost
styrelse

att

skriftlig slutdokumentation av processen presenteras för

SamordningsförbundetSkåne Nordost senast den siste mars
2025
att

Justerare
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Styrelsens beslut
återremitteraärendet med anledning av de nya omständigheter
gällande Arbetsförmedlingens möjligheter att ingå i processen
med finansierade medarbetare (kundresurser), vilket gör att övriga
kommuner skall erbjudas deltagande i processen.
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Arende 4
Samordningsförbundets

Skåne Nordost styrelses

uppdrag till

förbundschefen och beredningsgruppen; arbeta fram förslag om
förändrad organisation anpassad till långsiktig samverkan
Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse uppdrar åt förbundschefen. att
tillsammans med förbundets beredningsgrupp arbeta fram ett underlag till
förslag om beslut att genomföra en förändrad organisation anpassad tillsåväl
kortsiktig som långsiktig samverkan.
Samordningsförbundets Skåne Nordost verksamhetsplan och budget för 2020
samt preliminär planering för 2021 och 2022 ligger i linje med styrelsens
uppdragl arbeta fram förslag om förändrad organisation anpassad tilllångsiktig
samverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat den 5 december 2019

Verksamhetsplan och budget för 2020 och preliminär planering för 2021 och

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen
att

besluta enligtförslag

Styrelsens beslut
att
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Arende 5

Möjlighetför Samordningsförbundet Skåne Nordost att delta i ett
gemensamt förbunds- och kommunövergripande ESF-projekt med
start2020
6 skånska samordningsförbund har meddelat intresse, att gå samman i ett
gemensamt förbunds- och kommunövergripandeESF-projekt enligt följande
förslag från Samordningsförbundet

Trelleborg:

. varje förbunds styrelse beslutar om ESF-projektmedverkan
' gemensam projektägare och arbetsgrupp utses
e förbundscheferväntas stå för den lokalaförankringen
e lokala beskrivningar av vad som ska uppnås tas fram.
Samordningsförbundet Skåne Nordost föreslås följa och ingå i en väntad
planerings- och ansökningsfas, utan att förbinda sig till att ingå eller delta i en
ESF-projektansökan/ett ESF-projekt. Först då ansökningstiden går mot sitt slut
och ansökan om ett gemensamt ESF-projekt ska lämnas in (tillsammans med
avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg), behöver förbundets styrelse ha
fattat beslut om att delta eller inte.
För att kunna följa och ingå i den kommande ansökningsfasen, föreslås
Samordningsförbundets Skåne Nordost i begränsad omfattning kunna
finansiera kostnader, som kan uppstå allt eftersom förberedelsearbetet pågår.
Exempel på sådana kostnader kan vara ersättning tillnågon av förbundets
parter för lönekostnader för utlån av ESF-kunnig medarbetare till den
gemensamma arbetsgruppen under viss tid,(löne-)kostnader för att ta fram

verksamhetsöverskridande behovsgruppsantal, kartlägga och klarlägga olika
verksamheters organisatoriska förutsättningar och kontinuerligt återrapportera

tillsamordningsförbundet och dess verksamheter tillsammans med
förbundschefen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat den 5 december 2019

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen
att
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Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 13 januari 2020 kl. 09:00
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