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§ 11 
 
Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa den utsända dagordningen. 
___________________________  
 
 
§ 12 
 
Föregående protokoll från styrelse och förmöte 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna. 
___________________________ 
 
 
§ 13  
 
Ansökan om medel för en samverkansprocess kring Ofrivillig ensamhet  
Den ofrivilliga ensamheten i Sverige är ett utbrett samhällsproblem. Ensamhet leder till 
konsumtion av sjukvård och utvecklandet av andra psykosociala och psykiska problem, 
som genererar resurser från socialtjänsten och vården. De samverkande parterna Social-
förvaltningen i Helsingborg och Allmänpsykiatrin Helsingborg inom Region Skåne har 
ansökt om medel för att under tiden 1 april – 31 december 2021 kartlägga problemets 
omfattning i Helsingborg, identifiera eventuella riskgrupper och lämna förslag på hur 
aktörer kan samverka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematik 
för individer i kontakt med socialtjänsten, vården eller i riskgrupper. 
 
Processen presenteras närmare av Charlotta Schön, Bitte Wikström och Jessica Norden-
vall från Helsingborgs stads socialförvaltning samt Annika Håkansson från vuxenpsy-
kiatrin inom Region Skåne.  
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Vid styrelsens behandling av ansökan framförs att fler aktörer kanske behöver involveras 
även under kartläggningsfasen. Vidare påpekas att kopplingen till arbetslivet är viktig och 
förtjänar att uppmärksammas.   
 
Styrelsen beslutar 
 
att bifalla ansökan om en process med namnet Ofrivillig ensamhet i Helsingborg att 
pågå under tiden 1 april – 31 december 2021 med syfte att kartlägga omfattningen av 
den ofrivilliga ensamheten i Helsingborg samt lämna förslag på hur aktörer kan sam-
verka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematik för individer i 
kontakt med socialtjänsten, vården eller i riskgrupper,  
 
att kopplingen till arbetslivet ska uppmärksammas samt   
 
att bevilja 720 000 kronor i processmedel för processperioden.  
___________________________  
 
 
§ 14 
 
Årsredovisning för år 2020 
Förbundschef Ragnar Mattsson har sammanställt en årsredovisning för Samordnings-
förbundet Helsingborg för år 2020. Årsredovisningen innehåller en sammanfattning av 
verksamhetsåret och de resultat de olika processerna uppnått. Förbundets medlemsin-
täkter för året var cirka 11,2 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till drygt 7,2 mil-
joner kronor, vilket innebär ett överskott på knappt 4 miljoner kronor. Det egna 
kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 5,8 miljoner kronor.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna den framlagda årsredovisningen för år 2020, med tillhörande bilagor, 
som utgör processernas årsrapporter och processen STRUTs slutrapport. 
______________________________  
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§ 15 
 
Mätning av samverkan i Helsingborg 
Förbundschef Ragnar Mattsson har sammanställt en enkät, vars syfte är att ge en bild 
av samverkan, vilka utvecklingsområden som finns samt hur samverkan kan förbättras 
i Helsingborg. Enkäten är tänkt att sändas ut till ett urval av chefer och medarbetare 
som regelbundet arbetar eller är i kontakt med samverkansfrågor såväl som Samord- 
ningsförbundets verksamhet. Totalt kommer 30 – 40 personer att få möjlighet att 
besvara enkäten. Tanken är att göra en basmätning under innevarande år och därefter 
genomföra årliga mätningar.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att genom en enkät göra en basmätning av samverkan under innevarande år samt 
 
att därefter genomföra mätningen som en enkät i början av varje år. 
____________________________   
 
 
§ 16 
 
Plan för intern kontroll 
Förbundschef Ragnar Mattsson har upprättat en plan för den interna kontrollen, som 
redovisar vilka moment som ska granskas utifrån en väsentlighets- och riskbedöm- 
ning.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna den upprättade planen för intern kontroll.    
______________________________  
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen 

16 mars 2021 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17 
 
Presentation av processen Rekrytera 
Cherin El-Hasan, som är processledare för processen Rekrytera lämnar en läges-
rapport från processen. Syftet med processen är att finnas som ett stöd för invånare i 
Nordöstra Helsingborg, det vill säga områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal, 
på deras väg mot självförsörjning. Framgångsfaktorerna har varit att bygga relationer, 
att vara tillgängliga, att betona frivillighet och att erbjuda multiteam.  
Det arbetssätt som processen Rekrytera tillämpar är tänkt att i förlängningen vara ett 
komplement till arbetet hos de befintliga aktörerna.   
 
Styrelsen beslutar 
 
att med tack för informationen lägga den till handlingarna. 
____________________________  
 
 
§ 18 
 
Presentation av processen Överskuldsättning 
Linda Lindström, som är processledare för processen Överskuldsättning, informerar 
om arbetet i processen. Syftet med processen är att förbättra stödet till överskuldsatta 
invånare dels genom förebyggande arbete, dels genom att ge hjälp till fler skuldsatta 
att komma ur sin svåra situation. Arbetet har varit koncentrerat till att öka kunskapen 
hos anställda i berörda myndigheter om vilket stöd skuldsatta kan få och att ge fler 
yrkesgrupper vägledning i att ställa frågor till tillskuldsatta om ekonomi.   
 
Styrelsen beslutar 
 
att med tack för informationen lägga den till handlingarna. 
____________________________  
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§ 19 
 
Upphandling av utvärderare till två samverkansprocesser 
Förbundschef Ragnar Matsson anmäler att han varit behjälplig med upphandling av 
utvärderare för processerna Ny väg och Synergi. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________________________  
 
 
§ 20 
 
Integritetspolicy och registerförteckning 
Den leverantör som anlitats för att upprätta en integritetspolicy och ett register för 
personuppiftshantering har nu slutfört sitt arbete. Integritetspolicyn finns publicerad på 
förbundets hemsida. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________________________   
 
 
§ 21 
 
Inbjudan till dialogmöte – God och nära vård 
Styrelsens ledamöter och ersättare har tillställts en inbjudan till dialogmöte den 17 maj 
2021 om God och nära vård. Dialogmötet arrangeras i samverkan mellan Vårdsamver-
kan Skåne och Samordningförbunden i nordvästra Skåne. 
 
Anmälan om deltagande görs till förbundschef Ragnar Mattsson. 
____________________________  
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§ 22 
 
Plattform för publicering av styrelsehandlingar 
Mikael Skoog väcker frågan om möjligheten att publicera styrelsens kallelser och 
handlingar på en gemensam plattform för att underlätta åtkomsten till styrelsens 
dokument. 
 
Förbundschef Ragnar Mattsson kommer att undersöka möjligheten till en sådan 
lösning. 
____________________________   
 
 
§ 23 
 
Avslutning 
Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


