
Styrelsen 

28 september 2017 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid Kontorshotellet Mindpark, den 28 september 2017 kl 09:00 – 11:20 
  
Beslutande Anna Jähnke ordförande 
 Camilla Rejdvik Pålsson vice ordförande 
 Cecilia Javelid Wester ledamot 
 Marie Keismar ersättare     
 
Övriga närvarande Victoria Knutsson Försäkringskassan § 24   
 Smiljana Jörliden Arbetsmarknadsförvaltn § 30   
 Peter Mauritzon Arbetsförmedlingen § 30 
 Linda Westerlund Arbetsförmedlingen § 30 
 Karin Herron förbundschef 
 Helena Tengstrand sekreterare 
 
 
Justerare Cecilia Javelid Wester     
 
Underskrifter  §§ 24 – 31 
 
Sekreterare 
 
 Helena Tengstrand 
 
Ordförande  
 
 Anna Jähnke 
 
Justerare 
 
 Cecilia Javelid Wester    
 
 
  
  
 
 

.	
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§ 24 
 
Information om Försäkringskassans verksamhet och uppdrag 
 
Victoria Knutsson, som är handläggare vid Försäkringskassan inom området Sjukför- 
förmåner och även processledare för OK-processen, informerar om Försäkringskas-
sans verksamhet och uppdrag. Försäkringskassans uppdrag är att besluta och betala ut 
de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassans kontor i Helsingborg 
har två avdelningar, varav den ena är avdelningen för sjukförmåner. Där handläggs 
ärendeslagen sjukpenning och samordning. Sjukpenningtalet i Helsingborg uppgår till 
8,8. Motsvarade siffra för hela riket är 10,4. Målet är att sjukpenningtalet för hela riket 
ska vara 9,0 år 2020. Samordningsuppdraget innebär att klargöra individens behov av 
rehabilitering och samordna insatserna.   
 
Victoria Knutsson redogör för det regelverk som styr Försäkringskassans arbete och i   
anslutning till denna information ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor.   
_____________________________ 
 
§ 25 
  
Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa den utsända dagordningen.   
_____________________________ 
 
§ 26 
 
Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar 
  
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna. 
_____________________________ 
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§ 27 
 
Tertialrapport 2 
 
Inom förbundets kansli har utarbetats en delårsrapport för perioden januari – augusti 2017.  
Delårsrapporten inleds med en avstämning mot verksamhetsplanen, en redovisning av 
arbetet i de pågående processerna samt fokusområden. Den ekonomiska delen innehåller 
en resultat- och balansräkning med noter. Resultaträkningen visar att förbundet hittills 
under året använt periodens medlemsavgifter samt ca 0,5 miljoner kronor av det egna 
kapitalet.   
 
Styrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 
__________________________  
 
§ 28 
 
Förlängning av processutvecklartjänsten 
 
Jonas Pahlén arbetar inom Samordningsförbundet som processutvecklare med tjänstgö- 
ringsgraden 0,5. Han har sin grundanställning vid Arbetsförmedlingen. Förbundschef 
Karin Herron föreslår att Jonas Pahlén får fortsätta sin tjänstgöring inom Samordnings-
förbundet med tjänstgöringsgraden 0,6 för tiden 1 november 2017 – 31 december 2018. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att förlänga Jonas Pahléns tjänstgöring inom förbundet att gälla för tiden 1 november  
2017 – 31 december 2018 med tjänstgöringsgraden 0,6.  
___________________________  
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§ 29 
 
Medlemskap i Pacta  
 
Arbetsgivarförbundet Pacta har genom skrivelse bekräftat att Samordningsförbundet 
Helsingborg har antagits som medlem fr o m den 1 januari 2018.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga meddelandet till handlingarna. 
_______________________________  
 
§ 30 
 
Ansökan om fortsättning av samverkansprocessen INKLUDERA 
 
Styrelsen beslöt den 24 november 2016, § 37 att bevilja 700 000 kronor för arbetet med en 
första fas för en etableringsprocess. De samverkande parterna Arbetsmarknadsförvaltning- 
en och Arbetsförmedlingen i Helsingborg har inkommit med en ansökan om medel för att 
driva en process med namnet INKLUDERA under tiden 1 oktober 2017 – 30 september 
2019 för den resurssvaga grupp som under arbetet med den första fasen visade sig ha störst 
behov av extra stöd. Målet för processen är att genom ett multikompetent team ge delta- 
garna en individuell planering som är realistisk och tydlig. Därigenom ska deltagarna ges 
möjlighet att närma sig egenförsörjning. Processen avses omfatta 50 deltagare med löpande 
intag. I ansökan anhåller parterna om totalt 4 857 000 kronor för de två årens processtid.               
 
Processledare Linda Westerlund redogör för erfarenheterna under den första fasen, varefter 
ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att bevilja sammanlagt 4 857 000 kronor för processen INKLUDERA under tiden 1 
oktober 2017 – 30 september 2019 med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.  
_____________________________  
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§ 31  
 
Information  
 
Förbundschef Karin Herron anmäler att det i nordvästra Skåne bildats ett nytt förbund  
med namnet Samordningsförbundet Nordnordväst. Förbundet består av kommunerna  
Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Klippan och Perstorp.  
 
Karin Herron påminner om inspirationsdagen den 13 oktober 2017 för samordnings- 
förbunden i Skåne.  
 
Nästa sammanträde äger rum den 23 november. Då behandlas bland annat budget och 
verksamhetsplan för år 2018. 
 
Camilla Rejdvik Pålsson anmäler att Bengt Andersson, som är ersättare i styrelsen, 
kommer vid årsskiftet att lämna sin anställning med pension vid Arbetsförmedlingen. En 
ny ersättare kommer då att utses.  
___________________________                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  	


