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§ 19 
  
Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa den utsända dagordningen med undantag av punkten 6 Efter workshopen, 
hur ser 2016 ut? och punkten 8 Utvärdering av samverkansarbetet.   
_____________________________ 
 
§ 20 
 
Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar 
  
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna. 
_____________________________ 
 
§ 21 
 
Nulägesrunda från samtliga parter  
Eva Mo Viktorsson från Försäkringskassan rapporterar att Försäkringskassan fått ny ge-
neraldirektör, vilket alltid sätter sina spår i organisationen. Inom Försäkringskassan hän-
der mycket i arbetet för människor med funktionsnedsättning och för gruppen unga 
vuxna. Mycket arbete läggs också på assistansersättningarna. 
 
Camilla Rejdvik Pålsson rapporterar från Arbetsförmedlingen och nämner att det kommit 
en ny prognos, som säger att det väntas bli stor efterfrågan på arbetskraft i alla yrken. 128 
bristyrken har noterats. Alla med gymnasiekompetens förväntas ha goda möjligheter att 
få ett arbete. Arbetsförmedlingens medelstilldelning kommer att ha större tyngdpunkt på 
anställningsstöd. Det krävs mer uppsökande verksamhet än tidigare. Det kommer också 
att bli mer fokus på företag och deras behov. Tyngdpunkten kommer mer att ligga på 
individer än på grupper.  
En idé är att med SIUS-metodiken som grund utveckla en metod som kan bli en FIN-
SAM-process.  
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Anna Jähnke informerar om att arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad 
föreslås få en ny organisation, som många inom förvaltningen arbetat med under en tid. 
Det har också framkommit ett behov av ett närmare samarbete med Arbetsförmedlingen.  
 
Franziska Larsson meddelar att det inom Region Skåne diskuteras utformningen av ett 
snabbspår för att utbilda personer till bristyrken inom Region Skåne. Under dessa dis-
kussioner har det framkommit ett behov av ett närmare samarbete mellan Regionen och 
kommunerna.  
_______________________________ 
 
§ 22 
 
Tertialuppföljning januari - april 2016 
Förbundschef Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten mot den plan som 
styrelsen antagit för år 2016.  Avstämningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen.  
En ekonomisk avstämning har också gjorts mot den antagna budgeten. Det är svårt att 
mot bakgrund av de redovisade kostnaderna göra en ekonomisk prognos för hela året. 
Dock förväntas samordningsförbundet ha ett stort eget kapital vid årets slut.  
 
Styrelsen beslutar  
 
att lägga tertialuppföljningen till handlingarna.  
______________________________  
 
§ 23 
 
Principbeslut kring nationella beslut, ledning och styrning  
Förbundschef Karin Herron har fått en förfrågan om möjligheten att få medel från Finsam 
Helsingborg till en process som har sin upprinnelse i ett nationellt initiativ inom etable-
ringsområdet. Samordningsansvaret för etableringsreformen finns hos Arbetsförmedling-
en.  
 
Styrelsen diskuterar förfrågan, varvid Camilla Rejdvik Pålsson förklarar att det är möjligt 
för Arbetsförmedlingen att finansiera den processledartjänst som krävs för den nationellt 
initierade process som förfrågan avser.  
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Styrelsen konstaterar att det är en fråga för de lokala parterna att komma överens om hur 
det lokala arbetet ska styras och ledas. Eftersom samordningsansvaret för etableringsre-
formen finns hos Arbetsförmedlingen åtar sig Camilla Rejdvik Pålsson att ta initiativ till 
ett möte med berörda parter för att utarbeta ett förslag till ett lokalt förankrat arbete.  
 
Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen 
 
att slå fast principen att Finsam Helsingborg inte finansierar processer som tagits fram 
och styrs på nationell nivå,  
att processer som beviljas medel från Finsam Helsingborg ska styras och ledas lokalt 
samt 
att styrelsen är positiv till en ansökan om medel inom etableringsområdet, som tagits 
fram gemensamt mellan de lokala parterna.  
 
_____________________________  
 
§ 24 
 
Annonsering om ny tjänst  
Vid sitt sammanträde den 14 april 2016 beslöt styrelsen att hos de samverkande parternas 
organisationer utannonsera en halvtidstjänst som processutvecklare under ett års tid med 
möjlighet till förlängning. Förbundschef Karin Herron presenterar ett förslag till annons, 
som kommer att publiceras hos de samverkande parterna efter dagens sammanträde.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna det utarbetade förslaget till annons om en halvtidstjänst som processutveck-
lare. 
_____________________________  
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§ 25  
 
Övrigt 
Förbundschef Karin Herron delar ut ett dokument med rubriken Finsam i regleringsbre-
ven 2016. 
Styrelsen ordförande Anna Jähnke informerar om att arbetsmarknadsnämnden beviljats 
medel från Europeiska socialfonden till projektet Rekrytera inom stadsdelarna Drottning-
hög, Dalhem och Fredriksdal. 
 
______________________________  
 
Som avslutning tackar ordföranden för det gångna halvårets arbete och önskar alla en 
skön och avkopplande sommar. Övriga närvarande önskar ordföranden detsamma.   
 
   
                    
        
           
   
 
  
 
 
          
 
 
 
 
                         
    
 
 
 
 
 
            
 
                                          
 
 
                                                                                                                          


