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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 

Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

  

 
 

 

 
Plats och tid 
 

 
 
 
Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 101. Mötet avslutades kl 10:20.  
 

 
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 
Patric Åberg, Östra Göinge kommun 
 
 
 
Åsa Linné, förbundschef, och Emma Lindeberg, processtödjande medarbetare, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost. 
 
 
 
Radovan Javurek, Kristianstads kommun  
Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne 
 

  Utses att justera Tobias Persson, §§ 530-533   
 

 

Justeringens  
plats och tid 

Kristianstad den         2022 

 

 

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 17 oktober 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 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

   
 

 
Sfb § 530 
 

                                                   Mötets öppnande 
 
Ordföranden öppnar mötet.  
 
 

 
Fastställande av dagordningen 
 
Dagordningen fastställs.  

  
  
 

Sfb § 531 
 
Val av justeringsperson 
 
Till justeringsperson utsågs Tobias Persson. 

 
 
Föregående protokoll 
 
Till handlingarna med godkännande. 
 
 

 
Sfb § 532 
 
1. Information  

 
Nytt utskick har kommit om preliminär medelstilldelning från Försäkringskassan 
och den ligger kvar på samma nivå som tidigare meddelats.  
  
Allt material i förbundet är genomgånget och det som ska bevaras skickas till 
kommunarkivet i Kristianstads kommun. 
 
Nya medlemmar i beredningsgruppen: 

 Jenny Alskepp ersätter Veronica Öhrvik, Hässleholm 
Tina Clausen Strömberg ersätter Agneta Henriksson/Ola Lundgren, Östra 
Göinge 

 Maria Sjölin Olsson ersätter Monica Levin, Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården föreslår i en återrapport till regeringen att 
nuvarande Krami-verksamhet bör organiseras genom samordningsförbunden. 
Ordförande föreslår att kansliet förbereder en presentation till nästa möte om 
Krami:s verksamhet.  

 
2/12, gemensam förmiddag med nätverket i Skåne Nordost om läget i området. 
Inbjudan skickas inom kort av utvecklingsledare Ida Abrahamsson.  
 
5/12, gemensam avslutning med styrelse och beredningsgrupp på Araslövs 
golfklubb. 
 
Information från förbundets processer: 
Göinge ung 
Processen fungerar i stort, arbetssättet fungerar och upplevelsen är att 
processen fått en naturligare koppling till ordinarie verksamhet genom flytt till 
Arbetsmarknadsenheten. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Processen är till viss del underutnyttjad då målgruppen är svår att bibehålla dvs 
att man nu når målgruppen i stort men att individerna inte hör av sig eller 
kommer till planerade träffar. 
 
De individer som deltagit har haft stor nytta av processen och den hjälp med 
samverkan och kunskap som individen får möjliggör stegförflyttning mot arbete 
och studier.  
 
Processen avslutas 31/12 och styrgruppen har under de senaste månaderna 
arbetat med en implementeringsplan. Dock upplevs de osäkert hur en ev 
implementering ser ut eftersom ingen verksamhetschef varit på plats. 
Redovisning för styrelsen sker i inledningen av 2023.  
 
 
Kompetensvalidering 
Processens styrning och arbetsgrupp fungerar väl. Två av fem kommuner 
uppnådde sina delmål tidigt. Tre av kommunerna hade svårt att ”få igång” 
arbetssättet pga läget i kommunerna. De kommuner som inte nådde sina mål 
fick lämna in en handlingsplan innan sommaren. Vid uppföljning av 
handlingsplanerna har de tre kommunerna kommit igång bra, fått till ett 
fungerande arbetssätt och är på god väg att komma ikapp och uppnå sina 
delmål.  
 
Styrgruppen har arbetat intensivt med implementeringsplanen och har en god 
plan för hur de ska implementera projektet i ordinarie verksamhet. Två 
kommuner upplevs redan ha implementerat arbetssättet helt i ordinarie 
verksamhet. Processen har för avsikt att ansöka om medel från 
Samordningsförbundet för OCN systemet för att bibehålla det gemensamma 
arbetssättet i Skåne Nordost.  
 
Maria Mödrahälsovård 
Processen har från 2020 rullat på i arbetsgruppen som innefattar barnmorskor 
från CSK och en finsamfinansierad socionom anställd i Kristianstads kommun på 
90%. I styrgruppen för processen sitter representanter från samtliga kommuner. 
Styrgruppen har träffats sporadiskt. Under 2022 uppmärksammades att 
deltagarantalet minskat och ett nytt mer utåtriktat arbetssätt påbörjades. Dock 
har inflödet inte ökat. I juni 2022 var två gravida kvinnor inskrivna i processen 
varav en av dessa inte tillhör Skåne Nordost.  
 
Vid styrgruppsmöte under våren 2022 delgavs att kommunerna i Skåne Nordost 
inte hade för avsikt att implementera socionom tjänsten utan upplevs klara av 
arbetet i ordinarie verksamhet. Däremot vill man ta med sig arbetssättet och de 
upparbetade samarbetet med Region Skåne. Socionomen som arbetat 90% i 
processen, arbetar nu 50 % i projektet utifrån upplevelsen att det är lagom utifrån 
det inflödet som finns.  
 
I möte mellan Samordningsförbundet och processägare Kristianstads kommun 
bestämdes att styrgruppen behöver träffas för en workshop där man kan arbeta 
fram hur processen ska avslutas och hur kunskapsöverföring ska ske. Uppdraget 
från förbundets styrelse är att redovisa en sammanfattning av de erfarenheter 
som dragits av processen och en tidsatt plan för hur dessa erfarenheter samt 
arbetssätt ska implementeras i arbetet framåt i Skåne Nordost.  
 
Samverkan SFSNO 
Processen startar 7 november för kommunerna och konsultationsteamet där 
Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar startar den 1 
januari 2023. I samtliga kommuner är rekryteringen av samverkanskoordinatorer 
klar. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Kansliet åker till Karlshamn i oktober och deltar i deras konsultationsteam för att 
ta inspiration inför uppstart. Kansliet kommer också att ha en heldagsuppstart 
med samtliga kommuner där ansökan och överenskommelse gås igenom, 
projektarbetets grunder presenteras och vilka krav som ställs på 
projektmedarbetare och styrgrupp. Detta för att säkerställa och möjliggöra för 
projektets uppstart. 
 
VNR- nätverk 
Nätverket har haft en träff sedan beviljad finansiering. Ca 40 personer deltog. 
Samtliga kommuner bjöds in som var ett av tilläggen i ansökan. Östra Göinge 
och Hässleholm deltog. Det är ett aktivt, informativt och uppskattat nätverk. 
Uppföljning sker i januari 2023 och nätverket har lämnat in planering för året 
enligt överenskommelsen.   
 
 
Övriga information:  
Ordförande informerar att det är rimligt att få besked om vilka som kommer att 
sitta i förbundets styrelse i mitten av december. 
 

       
2. Delgivning 

Försäkringskassan beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 och uppmanar till att 
undanröja brister utifrån revisionsrapport 
 
Beslut fattat av Försäkringskassan att godkänna den nya förbundsordningen 
 
Regionfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
 
Kommunfullmäktige i Hässleholm kommun godkänner föreliggande förslag till 
ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 
 
Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun godkänner ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
 
Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun godkänner ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
 
Kommunfullmäktige i Bromölla kommun godkänner ny förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost enligt redovisat förslag 

 
 
 
Sfb § 533 
 
 
Ärenden 

Förslag lyftes att underlagen för beslutsärenden läggs i samma dokument som 
tjänsteskrivelsen framledes. Styrelsen beslutade enligt förslag. 

 
 
Ärende 1 
 

Ekonomisk rapport för augusti och september månad  
Aspia redovisar ekonomisk rapport för augusti och september 2022.   
Utfallet följer i all väsentlighet budget, avvikelsen är som tidigare medel till nya 
processer/insatser.   
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Beslutsunderlag: 
Rapporter från Aspia 
 
 
Förslag till beslut:  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 
att godkänna de ekonomiska rapporterna.  

 
 
 

Styrelsens beslut:  
                                                      

att  besluta enligt förslag.  
 

 
 
Ärende 2  
 

Policy informationssäkerhet  

Vårt dataskyddsombud, ATEA, har uppmanat förbundet att ta fram en policy för 
informationssäkerhet.  

 
  

Beslutsunderlag: 
Policy informationssäkerhet 

 
  

Förslag till beslut:  
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

 
att godkänna framtagen policy för informationssäkerhet. 

 
 

 
Styrelsens beslut:  

 
att  besluta enligt förslag.  
 
 
 

Ärende 3 
  Riskbedömning Dropbox 

Förbundets dataskyddsombud, ATEA, har uppmanat förbundet att göra en 
riskanalys vid fortsatt användning av Dropbox. 

 
   

Beslutsunderlag: 
Riskbedömning Dropbox  

  
  

Förslag till beslut:  
 
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 
att att godkänna användning av Dropbox utifrån presenterad 

riskbedömning.  
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Styrelsens beslut:  
                                 

                       att                       besluta enligt förslag.  
 
 
 
                         Ärende 4 
 
                           Tertialrapport  

Utifrån de målsättningar som satts upp i verksamhetsplanen har en 
sammanställning gjorts av kansliet kring uppnått resultat.  

 
 

  
                                                    Beslutsunderlag: 

                          Tertial rapport  
  
 
  

                                      Förslag till beslut:  
 
                                             Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 

 
att godkänna tertialrapport för perioden maj-augusti.  

  

 
                           Styrelsens beslut:  

 
att  godkänna förslag.   
 
 
       

 
  Ärende 5 
 

Uppsägning förråd  

Förbundet hyr ett förråd i Önnestad där förbundets dokument och några möbler 
förvarats. Efter kansliets genomgång av förbundets dokument, gallring och 
vidaresändning till Kristianstads kommuns arkiv, finns det inte längre användning 
för förrådet.  

 
  

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse  

  
 
  
                                      Förslag till beslut:  
 

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta 
 
att ge förbundschefen i uppdrag att avsluta kontraktet på förrådet i 

Önnestad via Stowaway.  
 

            Styrelsens beslut:  
 

att  besluta enligt förslag. 
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Skåne Nordost Sammanträdesdatum 
Styrelsemöte den 17 oktober 2022 

 

 

 

   

Justerare 

Övrigt  
Ordförande tackar för dagens möte, nästa styrelsemöte är den 7 november kl 9-12.    
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