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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 101. Mötet avslutades kl 10:40.

Beslutande

Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande)
Tobias Persson, Försäkringskassan
Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Daniel Landin, Osby
Jenny Önnevik, Bromölla

Övriga närvarande

Åsa Linné, förbundschef, och Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet
Skåne Nordost.

Anmält förhinder

Patric Åberg, Östra Göinge kommun
Radovan Javurek, Kristianstads kommun
Susanne Bäckman, Region Skåne
Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne

Utses att justera

Sofi Gellberg, §§ 526-529

Justeringens
plats och tid

Kristianstad den

Underskrifter

Sekreterare
ee

2022

Åsa Linné

Ordförande
Robin Gustavsson
Justeras av

::::
..

Sofi Gellberg

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

Organ

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Sammanträdesdatum

Den 5 september 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 § 526
Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

Sfb § 527
Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Sofi Gellberg.

Föregående protokoll
Till handlingarna med godkännande.

Sfb § 528
1.

Information
Information från kansliet.
Aron Anderson håller inspirationsföreläsning den 29/9.
Föreläsning av Länka Consulting 23/11 ”Hur kan vi göra verkstad av
samverkan?”
Anmälan finns på hemsidan www.sfsno.se och är öppen för alla
medlemsorganisationer i förbundet. Föreläsningarna genomförs digitalt.
Den 21 oktober kommer beredningsgruppen att få ta del av en fördjupad
kunskap och dialog om ämnet ”Samverkan” av Länka Consulting.
Gemensamt möte kring inkluderande arbetsliv
Samordningsförbundet har tillsammans med nätverket i Skåne Nordost och
utvecklingsledare Ida Abrahamsson bjudit in nyckelaktörer till ett
förutsättningslöst ”runda bordssamtal” för att ha en dialog kring ett inkluderande
arbetsliv och kompetensförsörjning. Deltagande på mötet var
Arbetsförmedlingen, Näringsliv SKNO och Arbetsmarknad SKNO. Ett
uppföljande möte är bokat i början på november där bla ansökan om förstudie
och ev process till Samordningsförbundet ska diskuteras. Dialogen var god och
flera idéer på samverkan och gemensamt arbete lyftes för att flera ska komma i
arbete och näringslivets behov av kompetensförsörjning ska fyllas.

Justerare
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Verksamhetsplanering 2023
Generellt råder liknande utmaningar i Skåne Nordost. Det handlar om individer
som saknar resurser för att komma in på arbetsmarknaden och finns parallellt i
de olika organisationer.
Generellt råder samma utmaningar i Skåne Nordost. Det handlar om individer
som saknar resurser för att komma in på arbetsmarknaden och som finns
parallellt i våra olika organisationer. Brister på resurser som identifierades under
verksamhetsplaneringen finns inom b la språk, kultur, hälsa, yrkeskompetens,
personlig utveckling samt kunskap om samhällets förväntningar och socialt stöd.
I kombination eller var för sig.
Under förmiddagen uttrycktes en ambition att samverkan ska bli samarbete med
”mer verkstad”.
Konkreta förslag som lyftes;
Arbetsträningsplatser som finansieras av förbundet
Gemensam arena som fångar upp individer med komplexa behov
Ökad kunskap om våra behovsgrupper med kartläggningar och
fokusgrupper
De konkreta förslagen diskuterades och styrelsen ställer sig positiv till att kansliet
i samverkan med beredningsgruppen arbetar vidare med idéerna och att
information också hämtas från andra förbund.
I diskussionerna lyfts även problematik kring individer som återvänder från
placeringar eller fängelse. Behov finns av stöd och rehabilitering för att bli del av
samhället och undvika återfall. Styrelsen undrar om det finns intresse av den
typen av processer och kansliet tar med frågan tillbaka till beredningsgruppen.

2. Delgivning
Beslut från fullmäktige i Hässleholms kommun att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.
Fullmäktige i Östra Göinge kommun godtar Mats J Hansson avsägelse av
uppdraget som lekmammarevisorsersättare i Samordningsförbundet och Tomas
Talik väljs till lekmannarevisorsersättare under återstående mandatperiod.
Beslut från fullmäktige i Östra Göinge kommun att godkänna årsredovisningen
och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sfb § 529

Ärenden

Ärende 1
Ekonomisk rapport för juni och juli månad samt halvårsbokslut
Aspia redovisar ekonomiska rapporter för juni och juli 2022 samt halvårsbokslut.
Utfallet följer i all väsentlighet budget. Avvikelse är medel till nya
processer/insatser eftersom ansökningar inte inkommit. Angeläget att fler
ansökningar inkommer för att avsatt medel ska användas enligt syftet med
förbundet.

Beslutsunderlag:
Rapporter från Aspia.
Justerare
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Förslag till beslut:
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna de ekonomiska rapporterna.
kansliet tillsammans med beredningsgruppen tar fram en
handlingsplan för att motverka överskottet.

Styrelsens beslut:
att

besluta enligt förslag.

Ärende 2
Ansökan Våld i nära relation
I december 2018 startade kommunsamverkan mot våld i nära relation med sin
första nätverksträff. Nätverkets syfte var och är att genom en ökad samverkan
mellan berörda myndigheter och idéburna verksamheter maximera möjligheten
för medborgare att få stöd och hjälp vid våldsutsatthet samt för den som utövar
våld i en nära relation. Syftet är även att samverkan ska leda till ökad möjlighet
till en tidig upptäckt och snabb hjälp genom att nätverkets deltagare får en
trygghet i vad olika verksamheter erbjuder för stöd och hjälp. Vidare ska
nätverket arbeta för att hitta fler och nya former för att verka förebygga våld i
nära relation på flera olika plan. Nätverkets syfte att möjliggöra en förenklad och
snabbare kunskapsförmedling mellan nätverkets aktörer. Tillsammans har
nätverket formulerat sin uppgift som att tillsammans driva frågorna kring våld i
nära relation framåt och samordna våra verksamheter i frågor gällande våld i
nära relation.
Det kommer även vara möjligt för övriga kommuner i nordöstra Skåne att delta i
nätverket med 1 till 2 representanter som ansvarar för VNR-frågor i respektive
kommun.
Budget: 90 000 kr.

Beslutsunderlag:
Ansökan Nätverk Våld i nära relation.

Justerare
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Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna ansökan Nätverk Våld i nära relation.

Styrelsens beslut:
att

besluta enligt förslag.
Kontakt bör även tas med Kompetenscenter där
några kommuner ingår.

Ärende 3
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
Kansliet har med stöd av arkivarie och jurist vid Kristianstads kommun tagit fram
en dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för Samordningsförbundet
Skåne Nordost. Enligt förbundsordningen ansvara kommunstyrelsen i
Kristianstad för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

Beslutsunderlag:
Dokumenthanteringsplan
Arkivbeskrivning

Förslag till beslut:
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna framtagen dokumenthanteringsplan
och arkivbeskrivning.

Styrelsens beslut:
att

besluta enligt förslag.

Ärende 4
Uppsägning av avtal Indikatorer
Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan
förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra
samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.
Ca 40 förbund är kopplade till indikatorer dvs hälften av landets förbund.
Kostnaden till NNS är 12 500 kr per år och här är inte arbetstimmar för hantering
och administrering av både deltagare, projektmedarbetare och processtödjare
inräknat.

Justerare
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Samtliga av Samordningsförbundet Skåne Nordosts processer fick 2018 gå en
utbildning i indikatorer, där en beskrivning av hur man skulle använda enkäterna i
processerna samt en kortare beskrivning av mätverktyget ingick. Efter denna togs
delgavs inget beslut om huruvida respektive process skulle använda verktyget
eller inte, vilket medförde att majoriteten av processerna inte testade eller
använde indikatorerna. Processerna Samtal för integration och Hela familjen
valde att testa enkäterna med både medarbetare och deltagare.
Sammanfattningen från de båda processerna var att deltagarna inte förstod hur
enkäten skall användas, trots att den fanns tolkad till deras hemspråk. Test
gjordes även att gemensamt gå igenom enkäten med en medarbetare innan den
fylldes i av deltagaren. Både tolk, deltagare och medarbetare beskrev att
deltagaren inte förstod vad den fyllde i, utan enbart satte kryss för att bli klar med
enkäten. Personalenkäten var enklare att hantera utifrån att personal var vana att
fylla i enkäter. Då det inte blev någon mängd av enkäter, uppvisade detta inte
något resultat.
Excelfilen som samordningsförbundet sedan ska administrera enkäterna i upplevs
som krånglig och svår, vilket medför många timmars arbetstid utan att få ett
resultat som upplevs användbart utifrån att deltagarna inte förstått vad de fyllt i för
enkät.
Samordningsförbundet Skåne Nordost använder sig av utvärderare,
processtödjare, SUS och respektive projekt mäter individers progression i egna
enkäter - mätningar och resultat som sammanfattas och redovisas i årsberättelsen.
Uppfattningen är att de ovan nämnda funktionerna är gott nog för att mäta samma
värden som indikatorerna mäter. Processerna bör inte heller lägga mer tid på
mätning än nödvändigt, utan arbetstiden ska gå till processens huvudändamål.
För att gå ur Indikatorer för finansiell samordning ska detta göras senast 30
november året innan förbundet vill bryta avtalet.
Kansliet förslår därför att Samordningsförbundet Skåne nordost skall gå ut ur
indikatorerna och mäta respektive process på egen hand med liknande grunder
som indikatorerna innehåller.

Beslutsunderlag:
Underlag i tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut:
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

säga upp avtalet med NNS kring indikatorerna.

att

godkänna förslag.

Styrelsens beslut:

Justerare
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Ärende 5
Mötestider 2023
Förslag på mötestider inför 2023. Mötestiderna läggs in som kalenderbokningar
till ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt beredningsgrupp. Underlag
skickas sedan löpande inför mötet från kansliet.

Beslutsunderlag:
Mötestider 2023

Förslag till beslut:
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta
att

godkänna mötestider för 2023.

Styrelsens beslut:
att

besluta enligt förslag.

Övrigt
Förbundschefen informerar om frånvaro from 14 sept tom 28 sept. Under den tiden går
processtödjande medarbetare in som förbundschef. Förslag på ny förbundsordning är utskickad
för beslut och förslag lyftes att förbundschefen kan lägga ett mail för avstämning att processen
fortlöper ute i organisationerna. Ordförande tackar för dagens möte, nästa styrelsemöte är den 17
oktober kl 9-12.

Justerare
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