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§1
Fastställande av dagordning
De närvarande konstaterar att styrelsen inte är formellt beslutsmässig, eftersom ledamoten
Lotta Trevett saknas. Hon har anmält förhinder med hänvisning till möjlig virussmitta på
sin arbetsplats. Dock kan i undantagsfall kvalificerad majoritet räcka, vilket är fallet vid dagens
sammanträde.
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
_____________________________
§2
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.
_____________________________
§3
Nulägesrapport från FACT-processen
Christel Norrud, som är processledare för FACT-processen och Jessica Nordenvall,
verksamhetschef vid Socialförvaltningen, ger en nulägesrapport från processen.
FACT-processen innehåller både psykiatriska och sociala insatser. Syftet är att organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov. Inom Region Skåne har det bildats
ett FACT-team, som samarbetar med alla 10 kommunerna i Nordvästra Skåne. Målet
för patienterna i FACT-teamet är de ska få en bättre livssituation genom att deras sammansatta behov av vård och stöd blir tillgodosedda. Förutsättningen för detta är att det
tillskapas en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och den enskilda kommunen. FACT-processen följs av ett forskningsteam, knutet till Lunds universitet.
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Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
____________________________
§4
Godkännande av bokslut för år 2019
Förbundschef Karin Herron har sammanställt en årsredovisning för Samordningförbundet Helsingborg för år 2019, vilken har varit utsänd till styrelsen. Årsredovisningen
innehåller en sammanfattning av verksamhetsåret och det resultat som de olika processerna uppnått. Förbundets medlemsintäkter för året var cirka 5,6 miljoner kronor.
Kostnaderna uppgick till cirka 7,5 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på
cirka 1,9 miljoner kronor. Detta underskott medförde att det egna kapitalet minskade
och var vid årets slut cirka 1,9 miljoner kronor. Denna minskning av det egna kapitatalet var ett tydligt mål för året och medräknad i 2019 års budget.
Styrelsen beslutar
att godkänna den framlagda årsredovisningen för år 2019, med tillhörande bilagor,
som utgör processernas årsrapporter.
______________________________
§5
Tilläggsansökan för Rekrytera-processen
Styrelsen godkände vid sammanträdet den 29 november 2019, § 39 en ansökan om att
bilda samverkansprocessen Rekrytera och att avsätta medel för processen.
Försäkringskassan har ansökt om ytterligare medel om 116 000 kronor per år under en
period om två för att finansiera 20 % av en heltidslön för en försäkringsutredare. I
ansökan framhålls det värdefulla för processen att ha tillgång till en försäkringsutredare med god kompetens om Försäkringskassans olika områden och förmåner.
Tilläggsansökan kommenteras av Christina Palmkvist Wester.
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Styrelsen beslutar
att bevilja 116 000 kronor per år under två år för att finansiera 20 % av en heltidslön
för en försäkringsutredare från Försäkringskassan.
__________________________
§6
Styrelsens ansvarsfrihet
Var och en av de samverkande parterna i samordningsförbunden beslutar om ansvarsfrihet för styrelserna. Samtliga parter har beviljat styrelsen för Samordningsförbundet
Helsingborg ansvarsfrihet för år 2018. Försäkringskassan har uppmärksammat att
Samordningsförbundet Helsingborg hade ett stort eget kapital vid utgången av år 2018,
vilket framgår av årsredovisningen. Styrelsen har i sin budget för år 2019 beaktat detta
och uppmärksamt följt det egna kapitalets storlek varje gång som en delårsrapport
upprättats. Styrelsen konstaterar att det egna kapitlets storlek vid utgången av år 2019
uppgick till 1,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med vad styrelsen bör ha.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
___________________________
§7
Information från Försäkringskassan
Cecilia Stenfeldt, som är samverkansansvarig på Försäkringskassans kontor i Helsingborg, informerar om det regelverk som styr Försäkringskassans verksamhet. Hon
poängterar att förmånerna som Försäkringskassan har att administrera är försäkringsförmåner, vilket betyder att uppgiften bland annat är att värdera medicinsk information
utifrån regelverket.
Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
_________________________
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§8
Nulägesrapport från förbundets verksamhet
Förbundschef Karin Herron inleder med att konstatera att förbundet för närvarande
finansierar fyra insatser. Av dessa är FACT och STRUT helfinansierade, medan
Rekrytera och Ny väg är delfinansierade. Behovet av samverkan är både viktigare och
svårare nu än när förbundet startade sin verksamhet. Karin Herron menar att viljan till
samverkan är mindre nu än för några år sedan. Hon har för avsikt att aktivera chefsnätverket. Några områden som på sistone nämnts som tänkbara för samverkan rör budget- och skuldrådgivning, biblioteksverksamhet och arbetsgivarutbildning. Mikael
Skoog nämner att handläggare borde stimuleras att komma med idéer för samverkan
och att åtgärder för att motverka människors känsla av ensamhet också kan vara ett
möjligt samverkansområde.
De avslutade processerna Jobb på sikt och Inkludera uppvisade goda resultat, vilka
inte tas tillvara i de nuvarande verksamheterna.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt förbundschef Karin Herron att ge förslag på vilka åtgärder som behövs
som kan stimulera till samverkan.
___________________________
§9
Verksamhetsinriktning för 2020 – 2022
Förbundschef Karin Herron ger exempel på den utveckling hon sett under den gångna
10-årsperiod som förbundet verkat. Hon ser fortsatt behov av samverkan för att undvika rundgångsärenden, att komma fram till långsiktiga sammanhållna lösningar, att
avhjälpa kunskapsbrister, att skapa forum för fokuserande samtal med mera. Hon vill
att parterna ska beskriva egna utmaningar och brister, att planera och prioritera lösningar och att vara ambassadörer för samverkan. Ett bra exempel är Region Skånes
arbete för att samordna sin samverkan. Går det att hitta varianter på det arbete som
utförts i de lyckosamma processerna och att använda de goda resultaten i processerna
Jobb på sikt och Inkludera i andra processer?
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Styrelsen ser gärna att förbundet försöker finna samverkansprocesser inom områdena
budget- och skuldrådgivning, biblioteksverksamhet, arbetsgivarrollen och åtgärder för
att mildra känslan av ensamhet.
Styrelsen beslutar
att med denna viljeinriktning avsluta diskussionen.
_____________________________
§ 10
Övrigt
Marie Nilsson, som är ersättare i styrelsen, utsedd av Helsingborgs stad, meddelar att
hon på grund av ändrade förtroendeuppdrag i staden kommer att lämna sitt uppdrag i
styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg. Hon uttalar samtidigt ett tack för
den tid hon verkat i styrelsen.
_____________________________
§ 11
Avslutning
Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet
avslutat.
______________________________

