Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 6
Styrelsemöte för Sydöstra Skånes samordningsförbund den 24 november, 2021
klockan 1400–1600.
Närvarande
Beslutande:
Thomas Quist, Sjöbo kommun, ordförande
Carl Malmqvist, Region Skåne, förste vice ordförande
Ingela Bröndel, Simrishamns kommun, andra vice ordförande
Anne Olofsdotter, Ystad kommun
John Nilsson, Arbetsförmedlingen
Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan
Övriga deltagande:
Annika Rasmusson, Förbundschef

§ 47
Öppning
§ 48
Justering av dagens
protokoll
§ 49
Fastställande av
dagordnings
§ 50
Föregående protokoll
§ 51
Verksamhetsplan och
budget 2022

Thomas Quist, ordförande öppnade mötet och
hälsade alla välkomna.
Styrelsen beslutade
Att utse Charlotta Handler-Frithiof att jämte
ordförande, justera dagens protokoll.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen i föreliggande skick.
Styrelsen beslutade
Att godkänna föregående protokoll från 21-09-11
samt 21-10-20.
Verksamhetsplan och budget 2022
Genomgång samt dialog kring verksamhetsplan
och budget 2022. Några redaktionella
förändringar gjordes i texten samt under rubrik 8
Utmaningar för Sydöstra Skånes
samordningsförbund.
I samband med genomgången lyftes frågan om
kvalitativa uppföljningar av finansierade insatser
samt processer vid allvarligare avvikelser i
pågående insats.
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Styrelsen beslutade
Att godkände verksamhetsplan och budget 2022
efter redaktionella ändringar.

§ 52
FINSAM konferens 2022

Att ge samordnaren i uppdrag att utforma process
för uppföljning av insatserna med fokus på kvalité
och avvikelser.
FINSAM konferens 2022
FINSAM konferens planeras i Halmstad den 5–6
april, 2022. Temat för konferensen är FINSAMInnanförskapets möjligheter. Värd är
Samordningsförbundet Halland. Inbjudan till
konferensen kommer att skickas ut under
december månad.

§ 53
BIP utbildning

§ 54
Förbundschefen
information

Styrelsen beslutade
Att samordnaren skickar ut inbjudan för
intresseanmälan till styrelsen samt
beredningsgruppen.
Beslut om antal personer som får delta tas av
styrelsen den 2 februari, 2023.
Samordningsförbundet bekostar konferens samt
resor för de medlemmar i styrelsen samt
beredningsgruppen som deltar. Ersättning för
förlorad arbetsinkomst ersätts ej.
BIP utbildning
Genomgång från inkommen offert Växthuset i
Köpenhamn angående fortsatt BIP utbildning. Total
kostnad för utbildningsinsatsen är 49 000 dkr. för
max 25 deltagare. Växthuset har möjlighet att
påbörja utbildningen i mars/april 2022. Frågan om
intresse för utbildningen har även ställts till
samordningsförbundet Trelleborg samt Sydöstra
Skånes samordningsförbund som beviljat
förslaget. Förslag på att antalet platser till
utbildningen fördelas utifrån samordnarens
tjänstgöringsgrad hos respektive förbund. För
Sydöstra Skånes samordningsförbund skulle det
innebära 25 % x 42%=10 platser.
Styrelsen beslutade
Att bevilja BIP utbildning för handläggare hos
parterna.
Ansvarsfrihet årsredovisning 2020
Tomelilla kommunfullmäktige 2021-06-21
Sjöbo kommunfullmäktige 2021-09-22
Försäkringskassan 2021-09-20
Regionfullmäktige 2021-09-28
Har beviljat Samordningsförbunden ansvarsfrihet.
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ESF IRIS Möjligheternas Väg
39 deltagare deltar i Möjligheternas väg.
Deltagarnas fördelning utifrån remittent: Region
Skåne 21, Simrishamns kommun 4, Sjöbo kommun
2, Tomelilla kommun 1.
Gruppverksamhet är ett återkommande inslag
inklusive parallella insatser som vårdkontakt,
enskilda samtal samt praktik.
Ledning och struktur i styr- och projektgrupp har
setts över. Under januari 2022 kommer styr- och
projektgrupp tillsammans med Joakim Tranquist
att genomföra ett dialogseminarium utifrån
projektplanen, för att skapa ytterligare tydlighet i
insatsen.
Mariamottagningen
28 ungdomar inskrivna på Mariamottagningen.
Hemmakommun: Sjöbo 6, Tomelilla 3, Ystad 14
samt Simrishamn 5. Främsta initiativtagare till
kontakten är övervägande ungdomen själv eller
nära familj. Primär drog är cannabis 64%, följd av
alkohol 14% samt bensodeazepiner 11%.
Satellitmottagningar har öppnats i Simrishamn,
Tomelilla samt Sjöbo.
Dialogseminarium oktober
Dialogseminarium med Joakim Tranquist har
genomförts med styrelsen och
beredningsgruppen. Genomgång av vad som
framkom från seminariet samt möjliga områden
att arbeta vidare med.
§ 55
Avslut
2021-11-24

Medlemssamråd oktober
Medlemssamråd har genomförts. Innehöll
presentation från pågående insatser med fokus på
fallbeskrivningar och nulägesbeskrivning av
förbundets verksamhet.
Deltagare på distans i
styrelsesammanträden
Lagrådsremiss från Socialdepartementet
Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för
styrelser i ett samordningsförbund att besluta om
att ledamöter och ersättare i styrelser ska få delta
i styrelsemöten på distans. Bestämmelsen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2022.
Ordförande Thomas Quist avslutade mötet.

Annika Rasmusson
Förbundschef
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Thomas Quist
ordförande

Nästa styrelsemöte 2
februari

Charlotta Handler-Frithiof
justerare

1400–1600
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Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Annika Elisabet Rasmusson
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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