INFORMATIONUNDERLAG NULÄGE – FÖRSTUDIE
MOBILTUTREDNINGSTEAM
Bakgrund
Styrelsen för samordningsförbundet NNV Skåne beviljade i december 2018 finansiering
för en förstudie om mobiltutredningsteam. Arbetet med förstudien påbörjades under
våren 2019. Processledaren för förstudien presenterade vid styrelsemötet i september
förstudien om ”Mobilt utredningsteam” samt rekommendationer för arbetet framgent.
Rekommendationerna var att Region Skåne behöver vara processägare för ett mobilt
utredningsteam och en förlängning av arbetet till sista december 2019. Anledningen till
rekommendationen om förlängning ta sitt avstamp i att det under förstudiefasen har
varit och är svårt att få till stånd möte med Region Skåne - primärvården, vilket gjort att
processen dragit ut på tiden. En förlängd förstudie innebär fortsatt finansiering för fyra
månader.
Styrelsen fattade den 3 september beslut om att
-

styrelsen godkänner en förlängning av förstudien ”Mobilt utredningsteam”

Under oktober genomfördes ett gemensamt möte mellan representanter från,
primärvården i Ängelholm, primärvården i Klippan, Klippans kommun, Ängelholms
kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet NNV Skåne. Under mötet
tydliggjordes att intresse finns för en gemensam process från samtliga ovan nämnda
parter samt att Försäkringskassan ska kontaktas. Samtidigt tydliggörs det att vare sig
primärvården i Ängelholm eller Klippan har organisatorisk kapacitet för gemensam
verksamhetsutveckling i nuläget. Processägaren signalerar då att en förändring av
inriktning kan behövas utifrån de aktuella förutsättningarna. Förbundschef efterfråga
svar på bakgrunden till förändring/ar, plan för förändringsarbetet - vad händer nu?
Vilket resultat kan förväntas av föreslagen förändring – vad innebär förändringen?
Den 22 oktober skickar processägaren för förstudien om mobilt utredningsteam ett
underlag med förslag till förändringar till förbundet. Se nedan.
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”Vad händer nu, framåt? Förslag:
• Förändrad inriktning för förstudien: ”Klientsupport genom samverkan”
• Skaffa mer information om processen ”Klientsupport” i Båstad; förutsättningar, resultat,
utmaningar etc.
• Undersöka förutsättningarna för att starta ett projekt liknande processen
”Klientsupport”, som idag bedrivs av Båstad kommun, i Ängelholms kommun.
• Undersöka om ett sådant projekt även skulle kunna ha som uppdrag att fortsätta verka för
att få till grundläggande samverkansstrukturer även med Region Skåne och
Försäkringskassan.
Vilket resultat kan förväntas av förändringen?
• Processen ”Klientsupport” kräver initialt inte samma medverkan från alla berörda parter
och bör därmed vara lättare att starta upp.
• Ett projekt liknande processen ”Klientsupport” skapar en plattform för att fortsätta verka
för att på sikt få till samverkansstrukturer som involverar samtliga berörda aktörer.
Vad innebär förändringen gällande finansieringen från förbundet?
För det arbete som kvarstår, att undersöka förutsättningarna för ett projekt liknande
”Klientsupport”, är bedömningen att det kommer att räcka med en av samordningsförbundet
finansierad processledare på 50 %.”
Den 22 oktober informerar processägaren förbundschef om att de inte avser fakturera
förbundet för processledare på 100% enligt beviljad finansiering. Från och med den 1
november 2019 avser processägaren fakturera 50% för processledare.
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