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§ 14
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
_____________________________
§ 15
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.
_____________________________
§ 16
Ansökan om medel till Beroendecentrum Nordvästra Skåne
Socialförvaltningen i Helsingborg har tillsammans med Region Skånes primärvård och
allmänpsykiatri ansökt om medel till en process med namnet Beroendecentrum Nordvästra Skåne. Bakgrunden är att såväl Region Skåne som kommunerna i Nordvästra
Skåne har erfarenhet av att olika individer i behov av vård och hjälp faller mellan organisationerna och blir utan hjälp trots goda intentioner. Den behovsgrupp som processen är tänkt att omfatta är personer över 25 år inklusive gruppen äldre, dvs i
pensionsåldern. I detta skede avser processen personer med riskbruk, missbruk och
beroende avseende alkohol, narkotika och läkemedel. Processens mål är att skapa en
vårdkedja som troligtvis ger stora resurs- och tidsvinster och minimerar lidande och
risk att hamna i socialt utanförskap. Förutsättningar att arbeta med evidensbaserade
metoder och fortsatt forskning inom missbruksvården ökar också.
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Processen avses starta den 1 september 2017 och pågå till och med den 31 augusti
2019. Under denna tid ska en processledare arbeta med kartläggning avseende behov
och möjlighet att starta ett Beroendecentrum Nordvästra Skåne och ett återhämtningsboende med fokus på målgruppen över 25 år med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik. Kartläggningen avser i första hand samtliga kommuner, vuxenpsykiatrin
samt samtliga vårdcentraler inom primärvården. Medelsbehovet beräknas uppgå till
1,3 miljoner kronor per år, såväl för år 1 som år 2.
Styrelsen beslutar
att bevilja 1 300 000 kronor per år under tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2019 för
en process med uppgift att kartlägga behov och möjligheter att starta ett Beroendecentrum Nordvästra Skåne och ett återhämtningsboende med fokus på målgruppen över 25
år med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik, varvid kartläggningen i första
hand ska avse samtliga kommuner, vuxenpsykiatrin samt samtliga vårdcentraler inom
primärvården samt
att en delrapport ska lämnas under våren 2018 och en slutrapport under hösten 2019.
_______________________________

§ 17
Ansökan om medel för omstart av processen STRUT
Styrelsen beviljade den 25 september 2015, § 28 medel för en process med uppgift att
genom ett gemensamt strukturerat rehabiliteringsarbete (STRUT) förbättra rehabiliteringsinsatser för individer från 18 år med anställning och sjukskrivning på grund av
psykisk ohälsa på hel- eller deltid inom ramen för specialiserad psykiatri, medelsvår
till svår art och utveckla samverkan och samsyn mellan berörda parter. Under processens gång har flera personalbyten skett och processen behöver få en omstart.
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Målsättningen med processen är att med hjälp av metoden nå en rekommendation och
en vägledning framåt i ärendet för remittenten. Fördelen är att ärendet får inhämta
kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är också att den remitterade får en igenkänning och att processen stöttar den remitterades arbetsgivare i diskussionen kring eventuella anpassningar i arbetsuppgifter.
De tre samverkande parterna ansöker om en omstart av samverkansprocessen och
anhåller om medel under tiden 1 juni 2017 – 31 maj 2019. Ansökan avser medel för
processledare och processkoordinatorer, utbildningsinsatser och handledning samt utvärdering.
Styrelsen beslutar
att bevilja 1 500 000 kronor per år under tiden 1 juni 2017 – 31 maj 2019 för en
omstart av processen STRUT för att förbättra rehabiliteringsinsatser för individer från
18 år med anställning och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa på hel- eller deltid
inom ramen för specialiserad psykiatri, medelsvår till svår art och utveckla samverkan
mellan berörda parter.
____________________________
§ 18
Ansökan om medel för förlängning av processen Universi
Den 1 september 2014 startade processen Universi sitt arbete, till vilket styrelsen
beviljade medel för en första del, som skulle sträcka sig under en tid av tre år och med
löfte om att få medel för ytterligare en treårsperiod. Målet med processen var att
utveckla nya och bättre arbetssätt med ökad samsyn och tydliga gemensamma mål.
Processen har haft sin bas i området Drottninghög, vilket efterhand har ifrågasatts,
eftersom merparten av de involverade parterna inte arbetar med enskilda stadsdelar.
Processen har under sitt arbete funnit att det finns stora kunskapsbrister mellan de
olika verksamheterna. Det finns därför ett behov av en tvärsektoriell kompetenshöjning av omvärldskunskapen inom välfärdsområdet.
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Under våren 2017 har stödgruppen överlämnat ansvaret för processen till utvecklingsgruppen och Samordningsförbundet för att fortsätta utveckla de gemensamma
behoven. Processutvärderare Joakim Tranquist har följt processen löpande och gjort
kontinuerliga uppföljningar. Hans rekommendation är att Universi bör ges en uttalad
roll att arbeta med kunskapsutveckling kring samverkan Helsingborg samt att Universi
bör knytas närmare befintliga strukturer för ett fortsatt arbete inom detta område.
Styrelsen beslutar
att bevilja 851 000 kronor per år under tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2019 för
processen Universi för arbetet med en tvärsektoriell välfärdsutbildning och som stöd
för operativa insatser för kunskapsutveckling om samverkan.
_____________________________

§ 19
Tvärsektoriell utbildningsinsats
Processen Universi har synliggjort ett behov av tvärsektoriella utbildningsinsatser för
alla som arbetar inom de samverkande parterna. Det finns ett behov av utbildning både
på bredden och på djupet. Ett förslag till innehåll i en utbildning har tagits fram, där
ledorden är Information, Interaktion och Inspiration. Tanken är att alla ska ta del av
utbildningen, inte enbart nyanställda.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt förbundschefen att arbeta vidare med utbildningsförslaget och återkomma
med ett mer detaljerat förslag vid nästa styrelsesammanträde.
______________________________
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§ 20
Tertialuppföljning januari – april 2017
Förbundschef Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten mot den plan som
styrelsen antagit för år 2017. Avstämningen har varit utsänd i anslutning till kallelsen.
En ekonomisk avstämning har också gjorts mot den antagna budgeten. På grund av att det
finns en viss eftersläpning av kostnaderna i de inlämnade medelsrekvisitionerna är det
svårt att göra en ren avstämning av utfallet. Dock förväntas det egna kapitalet ha minskat
vid årets slut.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga tertialuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
§ 21
Huvudmännens medlemskap i Samordningsförbundet
Förbundschef Karin Herron betonar att det är viktigt att det finns en samsyn kring det
uppdrag som ledamöterna i styrelsen har. Parterna måste också ge stöd åt de ledamöter
som finns i styrelsen. Det är också parternas uppgift att formulera en viljeinriktning för
arbetet i Samordningsförbundet. En sådan viljeinriktning finns gemensamt för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och för Region Skåne. Däremot saknas den för
Helsingborgs stad. Det ska också klargöras vilka chefer som ska finnas med i chefsnätverket och vilka som ska delta i utvecklingsgruppens arbete. Varje part måste utse en
kontaktperson, som ska vara förmedlare vid äskande av medel, uppföljning, utvärdering
och annat.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
________________________________
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§ 22
Styrelseutveckling
Förbundschef Karin Herron förmedlar tankar kring behovet av en särskild styrelseutbildning för dem som är ledamöter och ersättare i Samordningsförbundets styrelse
Komplexiteten i styrelsearbetet gör att det ställs speciella krav. Ordföranden ser gärna att
det i en styrelseutbildning ingår en fördjupad information om de olika parternas ansvarsområden.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt förbundschef Karin Herron att presentera ett förslag till en särskild styrelseutbildning.
__________________________
§ 23
Övrigt
Förbundschef Karin Herron informerar om att Samordningsförbundet successivt kommer
att avsluta sin koppling till Helsingborgs stads olika supportsystem. Det innebär till
exempel att datorerna måste bytas ut och att alla anställningar görs av förbundet med
Pacta som arbetsgivarorganisation.
Vidare informerar Karin Herron om att de återstående kommunerna i nordvästra Skåne
nu kommer att bilda ett samordningsförbund.
Den 13 oktober 2017 kommer det att anordnas en inspirationsdag för samordningsförbunden, vilken kommer att förläggas till Marina Plaza.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_________________________
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Som avslutning tackar ordföranden för det gångna halvårets arbete och önskar alla en
skön och avkopplande sommar. Övriga närvarande önskar ordföranden detsamma.

