Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 1
Styrelsemöte för Sydöstra Skånes samordningsförbund den 2 februari, 2022 kl. 1400–1600.
Närvarande:
Beslutande:
Thomas Quist, Sjöbo kommun, ordförande
Carl Malmqvist, Region Skåne, 1:e vice ordförande
Ingela Bröndel, Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
Christian Björkqvist, Tomelilla kommun
Anne Olofsdotter, Ystad kommun
Susann Ellkvist, Försäkringskassan
Cecilia Holmqvist, Arbetsförmedlingen
Övriga deltagande:
Sara Anheden, ersättare, Tomelilla kommun
Christer Hovbrand, ersättare, Sjöbo kommun
Pia Ingvarsson, ersättare Region Skåne
Annika Rasmusson, förbundschef
Lämnat förhinder:
Roger Jönsson, ersättare, Ystad kommun
Berit Olsson, ersättare, Simrishamns kommun
Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan
John Nilsson, Arbetsförmedlingen

§1
Öppning
§2
Justering av dagens protokoll

§3
Fastställande av dagordning

Ordförande Thomas Quist, öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.
Styrelsen beslutade
Att utse Anne Olofsdotter att jämte ordförande, justera
dagens protokoll.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen i föreliggande skick..
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§4
Föregående protokoll
§5
Reviderade styrdokument
för 2022

Styrelsen beslutade
Att godkänna föregående protokoll från 2021-11-24.
Reviderade styrdokument
Förbundschefen gick igenom nedanstående dokument
samt informerade om de revideringar som gjort för 2022.
Nytt prisbasbelopp för 2022 är 48 300 Skr.
✓ Arbetsformer/delegationsordning. Reviderat
utifrån nytt prisbasbelopp 2022
✓ Arvoden/ersättningar samt styrning- och
uppföljningsprocesser. Reviderad utifrån nytt
prisbasbelopp 2022. Ingen uppräkning av
mötesarvoden som följer Tomelilla Kommun
arvoden för styrelsemöten
✓ Attestordning. Reviderat utifrån nytt prisbasbelopp
2022
✓ Dokumenthanteringsplan. Ingen förändring för år
2022.
Styrelsen beslutade
Att godkänna informationen samt anta styrdokumenten
för 2022.

§6
Prel. ekonomisk rapport 2021

Preliminär budgetuppföljning 2021
Förbundschefen redogjorde för 2021 års prel. resultat på
- 937 tkr. Resultatet innebär att det egna kapitalet
minskade från3 366 tkr till 2 429 tkr.
Styrelsen är väl medvetna om Försäkringskassans
rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs att det
egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av
medelstilldelningen. Styrelsen förde en dialog kring
budget samt resultat.
Styrelsen beslutade
Att godkänna den ekonomiska rapporten.

§7
Arbetsförmedlingens
regleringsbrev

Information samt dialog Arbetsförmedlingens samt
Försäkringskassans regleringsbrev för 2022
Uppdraget till Arbetsförmedlingen enligt regleringsbrevet:
Minska långtidsarbetslösheten, fler människor till jobb och
utbildning och fortsatt reformering. Förväntningarna på
Arbetsförmedlingen är fortsatt höga.
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Att minska långtidsarbetslösheten är centralt för det
kommande året och regeringen vill se
resultatförbättringar som bidrar till detta. Övergången till
arbete och utbildning ska öka, särskilt bland de som står
långt från arbetsmarknaden.
Dessutom vill regeringen se fler deltagare i
arbetsmarknadsutbildningar med en särskild ökning för
kvinnor samt en utveckling av matchningstjänster. För att
minska långtidsarbetslösheten ska myndigheten också
verka för en bredd av insatser som möter behoven hos
olika grupper av arbetssökande.
Extratjänster fasas ut
Extratjänsterna fasas ut under 2022. Inga nya beslut om
anvisning till extratjänster får fattas från och med den 1
januari 2022.
Samverkan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för
att Samordningsförbunden prioriterar att finansiera
insatser för långtidssjukskrivna, unga med
funktionsnedsättning och unga som har
aktivitetsersättning, i syfte att stärka kvinnors och mäns
förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ska bidra till att alla parter tar ansvar för
Samordningsförbundens insatser. Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan ska genom Nationella Rådet för
finansiell samordning stödja utvecklingen av
Samordningsförbunden verksamheter.

§8
Kompetensutveckling
samverkan

Styrelsen
Noterade informationen
Kompetensutveckling samverkan
Beredningsgruppen önskar genomföra nedanstående
kompetensutveckling under 2022:
Förslag samverkansutbildning under 2022
Kompetensutveckling genom företaget Länka.
Länkas utbildning ger möjlighet att ytterligare
utveckla/fördjupa kompetensen inom samverkan mellan
parterna i samordningsförbundet. Utbildningen kommer
att genomföras med stöd av poddar som man lyssnar på
enskilt, samt ett dialogmaterial som man arbeta med på
gemensamma möten framöver.
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Övergripande innehåll:
• Möjligheterna i gränslandet mellan organisationer
och perspektiv
• Logiken i samverkansinitiativ och
multiaktörsmiljöer
• Särskilda krav på styrelser och styrgrupper i dessa
miljöer
• Framgångsfaktorer i att skapa resultat i samverkan
• Ageranden som stärker gemensamt ägarskap och
strategiskt beslutsfattande
Upplägg samt kostnad:
Varje deltagare får tillgång till ett digitalt lär paket via lär
plattform i 6 månader.
Pris: 1500 Sek ex moms per deltagare med tillgång till allt
material i 6 månader.
Styrelsen beslutade
Att bevilja ovanstående kompetensutvecklingsinsats för
medlemmar i beredningsgruppen.
§9
Behovsanalys

Behovsanalys
Beredningsgruppen eniga om att det finns ett behov av en
behovsanalys. Den skulle kunna ligga som grund för
gemensamma samverkans insatser, inom Finsam.
Beredningsgruppen föreslår att behovsanalysen görs av
extern aktör som kan se behov ur ett samlat behovs
perspektiv hos parterna.
Dialog fördes i styrelsen kring intern alt. extern
behovsanalys.
Styrelsen beslutade
Att inte bevilja en extern behovsanalys
Att förbundschef samt representanter från styrelsen
fortsätter dialogen med beredningsgruppen, utifrån
parternas aktuella behov av gemensamma insatser

§ 10
Förbundschefen information

ESF IRIS-Möjligheternas Väg
Under 2021 har andelen deltagare som går till arbete eller
studier uppgått till 15 % och inte de förväntade 20 %.
Andelen deltagare till ordinarie insatser 54 %, förväntade
50 %. Antal inskrivna deltagare under 2021 uppgick till 42
st., med en medelålder på 43 år och genomsnittlig tid i
utanförskap (offentlig försörjning) 5år och 3 månader.
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Mariamottagningen
Satellitmottagningarna ger en ökad tillgänglighet för
ungdomarna genom flexibilitet i verksamheten och
löpande rutiner för intern och extern samverkan vilket
bidrar till att Mariamottagningen på sikt utgör ett naturligt
komplement till verksamheterna som redan finns.
28 ungdomar är inskrivna vid Mariamottagningen fördelat
på: Sjöbo 6, Tomelilla 3, Ystad 14, Simrishamn 5.
1 ungdom utan könstillhörighet, 16 pojkar och 11 flickor i
ett åldersspann mellan 14–24 år.
Främsta initiativtagaren till kontakten är övervägande
ungdomen själv eller familjen.
Primär drog är Cannabis med 64% följt av alkohol 14% och
Bensodiazepiner 11%
Återkoppling angående övertagandeplan kommer att ske
på nästkommande styrelsemöte.
Arbetssätt Finsam Landskrona/Svalöv
Samordningsförbundets finansiering av insatser görs med
utgångspunkt i en årligen genomförd kartläggning och
behovsanalys. Utifrån dessa behov fattar styrelsen beslut
om prioriterade områden för uppdrag som tas fram
tillsammans med berörda parter med ambitionen att
skapa förutsättningar för tjänsteinnovation.
Finsam Konferens
FINSAM konferensen kommer att genomföras digitalt den
5 april halvdag på eftermiddagen samt den 6 april på
förmiddagen. När inbjudan kommer skickas den ut till
styrelsen.
§ 11
Avslut

Ordförande Thomas Quist avslutade mötet.
Nästa styrelsemöte 30 mars klockan 1400–1600,
Kommunhuset Tomelilla.

2022-02-02

Annika Rasmusson
Förbundschef

Thomas Quist
Ordförande

Anne Olofsdotter
Justerare
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Handlingarna är undertecknade av
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Thomas Quist
thqu9624@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Anne Olofsdotter
anne.olofsdotter@ystad.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-02-21 16:07:14 (CET)

Annika Elisabet Rasmusson
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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