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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 104. Mötet avslutades kl 12.

Beslutande

Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande)
Susanne Bäckman, Region Skåne (vice ordförande)
Tobias Persson, Försäkringskassan
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Jenny Önnevik, Bromölla kommun
Radovan Javurek, Kristianstad kommun
Daniel Landin, Osby kommun
Patric Åberg, Östra Göinge kommun

Övriga närvarande

Åsa Linné, förbundschef, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Michael af Geijerstam Ottow, Kriscentrum
Malin Brandquist, MaBra Resurs

Anmält förhinder

Eva Pihl Krabbe, Region Skåne

Utses att justera

Tobias Persson, §§ 514-517

Justeringens
plats och tid

Kristianstad den

Underskrifter

Sekreterare
ee

2022

Åsa Linné

Ordförande
Robin Gustavsson
Justeras av

::::
..

Tobias Persson

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

Organ

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Sammanträdesdatum

Den 7 mars 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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Sfb § 514
Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

Sfb § 515
Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Tobias Persson.

Föregående protokoll
Till handlingarna med godkännande.

Sfb § 516
1.

Information

1.

Processen Sista slaget
Sista slaget redovisar innehåll och utfall av processen. Michael af Geijerstam Ottow
representerar projektägare Kristianstads kommun och Kriscentrum. Processen har
samverkat med vårdcentralerna Vä och Vilan kring kompetensutveckling inom våldets
olika delar och förhållningssätt kring våld i nära relation. Utvärderaren Malin Brandquist
kommenterar att kompetensutvecklingsdelarna har varit värdefulla och haft bra kvalitet.
Utförandet har varit professionellt och gett gott stöd till vårdcentralerna. Våld är ett
komplext och svårt ämne att närma sig samt ställa frågor kring. Processen har uppnått
målet att skapa mer kunskap kring våld och börjat ett samarbete kring problematiken.
Utfallet för målsättningen att nå och följa individen i processen, har inte varit möjligt att
mäta. Lärdomar från processen är vikten av tydlig projektledning, strategiskt arbete
under processtiden samt styrgrupp med mandat. Processen och utvärderare återkommer
med slutrapporter.

2.

Information från kansliet
Arbetsförmedlingen har utsett Bengt Olsson som ersättare för Sofi Gellberg i styrelsen.
Verksamhetssystemet SUS kommer i september att ersättas med ett annat system. Det
innebär att data som läggs in 2022 inte kommer föras över till det nya systemet
automatiskt. För att göra förändringen hanterbar för processerna rekommenderar
kansliet att processerna registreras som mängdinsats och avvaktar individregistrering
tills nytt system är på plats. Styrelsen bifaller rekommendationen.

Justerare
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Information från ordförande
Ordförande sammanfattar ägarsamrådet som genomfördes 28 februari.
Ägarrepresentanterna fick information om arbetet som pågår i Samordningsförbundet
och gavs möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor. Inspel till kommande ägarsamråd
är att skicka ut information inför mötet, föra dialog men inte ”laget runt” samt avsätta tid
för respektive medlemsorganisation att göra en presentation om sitt nuläge. Varje
organisation kan fundera på vilken roll som ska vara ägarrepresentant. Mötet bör även
framledes genomföras fysiskt. I samband med dialog om ägarsamrådet diskuterades
möjligheten att slå samman omvärldsbevakning med andra organisationer och
genomföra i en större kontext – ett medskick att ta med framåt.
Ordförande går igenom underlaget från Nationella Rådet som skickats ut i samband med
kallelse till styrelsemötet. Nationella rådet har tolkat 10 § Finsamlagen felaktigt, vilket
inneburit att en kommun kunnat representera en annan kommun samt att en ledamot
kunnat ha flera ersättare. Enligt lagtexten ska varje styrelseledamot ha en ersättare.
Dessa ändringar innebär att alla medlemmar i ett samordningsförbund måste utse minst
en styrelseledamot och en ersättare samt att förbundsordningen behöver skrivas om.
Ersättare deltar i ordinarie medlemmars frånvaro. Förbundschefen får i uppdrag att ta
fram utkast på ny förbundsordning med tillämpning from 1 jan 2023.
Medarbetarsamtal och lönerevision har genomförts. Utfallet av lönerevisionen faller inom
budget.

2. Delgivning
Inget att delge

Sfb § 517

Ärenden

Ärende 1
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 SFSNO
En verksamhetsberättelse är upprättad för 2021 inklusive årsbokslut. Återkoppling kring
processerna har inhämtats från ansvariga för respektive process. Årsbokslutet är upprättat av
Aspia.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande, daterat den 3 mars 2021.
Upprättad verksamhetsberättelse och årsbokslut.

Justerare
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Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna upprättad verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut.

Styrelsens beslut:
att

besluta enligt förslag med uppdrag att vidarebefordra till
revisorerna.

Övrigt
Vid julavslutningen 2021 presenterades statistikverktyget från Statisticon som beskriver
omfattningen och fördelningen av den offentliga försörjningen i Sveriges kommuner. Kansliet ger
en kort resumé av verktyget. Tillsammans reflekterar styrelsen kring bilderna av
försörjningsprofilerna för respektive kommun. Det är tydligt att utmaningarna är liknande i Skåne
Nordost och bilderna stämmer väl överens med den kartläggning som tidigare gjorts i förbundet.
Långtidsarbetslösheten är hög och flertalet står långt från arbetsmarknaden. Behov finns av olika
förrehabiliterande insatser där målet i första hand inte är arbete/studier. Organisationerna som
kunderna möter har olika uppdrag och målsättningar. För kunden är de inte alltid begripliga och
kan innebära många kontaktytor samt kartläggningar. Statistikverktyget kan användas framåt för
att ge en nulägesbild, följa utvecklingen över tid och vara underlag för att identifiera 2 till 3 viktiga
organisatoriska mellanrum att ta fokus på med aktiviteter för påverkan.
Det finns tydliga behov av samverkan i Skåne Nordost. Det finns medel att söka via
Samordningsförbundet till insatser men i dagsläget saknas ansökningar.
Representanter från styrelsen besöker beredningsgruppen 29 april. Syftet är att föra dialog kring
nuvarande verksamhetsplan och dess mål samt hur ansökningarna till förbundet kan öka. En
gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp är inbokad 26 augusti för vidare
verksamhetsutveckling och utformning av verksamhetsplan 2023. Synpunkt finns att en
gemensam dag mellan styrelse och beredningsgrupp skulle komma tidigare på året. Det är viktigt
att inte tappa fart i arbetet på förbundet. Det diskuteras att använda den 29 april för en gemensam
dialog med hela styrelsen. Beslut att nuvarande planeringen ligger fast och att arbetet löper
parallellt i styrelse och beredningsgrupp med fortsatt tydligt fokus på att uppfylla
verksamhetsplanens mål.

Justerare

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6ccd0f96-1e98-4bb1-a15b-56367017d6d2

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/6ccd0f96-1e98-4bb1-a15b-56367017d6d2

www.vismasign.com

