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§ 10
Revision av årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018
Auktoriserade revisorn Paul Hansson, den av Region Skåne utsedda revisorn Jana
Lund samt den av Helsingborgs stad utsedde revisorn Arne Larsson har granskat
förbundets räkenskaper och verksamhet för år 2018. De båda förstnämnda är närvarande vid sammanträdet och samtalar med styrelsen om förbundets verksamhet.
Revisorerna finner att förbundet bedriver en god verksamhet och att förbundets rutiner
fungerar väl liksom attesterna. Förbundet har också en nedskriven delegationsordning.
Förbundschef Karin Herron ger en översiktlig presentation av förbundets verksamhet,
som under 2018 har omfattat sex processer. De har arbetat med frågor kring samsjuklighet, psykisk ohälsa, beroenden, etablering av nyanlända, unga med funktionsvariation, unga utan gymnasiekompetens samt samordning av utbildningsinsatser och information. Karin Herron bedömer att det är en lagom omfattning för förbundet att
arbeta med sex processer årligen. Utbildningsinsatsen ”Samverkan på tvären” började
med en samling för alla chefer inom medlemsorganisationerna och fortsatte med en utbildning för ett 50-tal medarbetare inom medlemsorganisationerna. Utbildningsinsatsen kommer att fortsätta under kommande år.
Ordföranden tackar för revisorernas medverkan och samtalet som styrelsen fört.
____________________________

§ 11
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen med den ändringen att punkten om presentation
av tre processer behandlas före förlängningsansökan från process STRUT.
____________________________
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§ 12
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.
_____________________________
§ 13
Presentation av processerna Universi, Inkludera och STRUT
Processledare Viktoria Knutsson informerar om det arbete som bedrivs inom processen Universi 2.0, som är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbundet.
Processen har ingen stödgrupp och arbetar med att utveckla och underlätta samverkan.
Viktoria Knutsson nämner följande insatser som genomförts inom processen under
föregående år.
Personas
- levandegöra individer
Omvärldsbevakning - trendspaning
Utvecklingsarbete
- uppsamling av behov
Kommunikation
- hemsidan
Informationsguide
- användarhandbok
Utveckling på tvären - utbildningsinsats, basutbildning i välfärdskunskap
Processledare Linda Westerlund presenterar arbetet i processen Inkludera. Processen
är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Helsingborgs stad. Syftet med
processen är att ge extra stöd till den resurssvaga gruppen inom etableringsuppdraget.
I en utredande process hade följande fyra svårigheter för nyanlända identifierats,
- Oöverskådliga system
- Insatserna som erbjöds upplevdes inte relevanta
- Otillräckliga arbetsplatsnära aktiviteter
- Ingen såg till individens hela situation
Processen arbetar med att göra systemen överskådliga, hitta relevanta insatser, anordna
arbetsplatsförlagda aktiviteter och se till individens hela situation.
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Processledare Malena Särman, som är processledare för processen STRUT, strukturerad rehabiliteringsutredning presenterar arbetet i processen. I processen samverkar
Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Helsingborg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Målgrupp för processen är personer som är sjukskrivna av
Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen. STRUT är en utvecklings- och samverkansprocess. Syftet med processen är att
- Förbättra rehabiliteringsinsatser
- Förkorta sjukskrivningstid
- Nå en snabbare återgång till arbete eller annan insats
- Bidra till att samverkande aktörer får en gemensam bild och gör en planering
med individen
- Ta vara på det friska hos individen
Peter Åberg, som ingått i stödgruppen kommer att lämna över det uppdraget till
Annika Håkansson.
Ordföranden tackar för presentationerna, varefter styrelsen beslutar
att lägga dem till handlingarna.
_____________________________
§ 14
Förlängningsansökan process STRUT
Företrädare för de tre samverkande parterna Vuxenpsykiatrimottagningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har anhållit om medel för en fortsatt verksamhet för
processen STRUT, strukturerad rehabiliteringsutredning. Parterna ser ett behov av att
få fortsätta att utveckla metoden med fler ärenden för att ytterligare befästa vad som
fungerar och slipa på förbättringar inför den kommande implementeringen. Ansökan
avser 837 500 kronor under tiden 1 juni 2019 – 31 december 2019. Parterna avser att
presentera en ny ansökan för hela år 2020, under förutsättning att Samordningsförbundet tilldelas erforderliga medel.
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Styrelsen beslutar
att bevilja 837 500 kronor under tiden 1 juni – 31 december 2019 för processen
STRUT, strukturerad rehabiliteringsutredning för arbetet med att fortsätta att utveckla
metoden med fler ärenden för att ytterligare befästa vad som fungerar och slipa på
förbättringar inför den kommande implementeringen samt
att godkänna att en förlängningsansökan för år 2020 får lämnas in under förutsättning
att Samordningsförbundet tilldelas erforderliga medel.
______________________________
§ 15
Tilläggsansökan om förbundsmedel, processen Tidig skolsamverkan tillsammans
Samordningsförbundets styrelse beviljade den 25 maj 2018 490 000 kronor till processen Tidig skolsamverkan tillsammans, som har till syfte att kartlägga förutsättningarna
för att skapa en hållbar samverkansmodell mellan olika parter vid övergången mellan
gymnasieskola och arbete/sysselsättning för ungdomar med dokumenterad funktionsnedsättning. Processperioden avsåg tiden 1 september 2018 – 31 augusti 2019.
Under hösten framkom det att budgetbeloppet är för lågt beräknat. Berörda parter har
därför ansökt om ytterligare 300 000 kronor för att täcka kostnaderna fram till och
med den 31 augusti 2019.
Styrelsen diskuterar ansökan och finner att styrelsen inte är beredd att tillskjuta så
mycket medel som ansökan avser. Beloppet är för högt i förhållande till den ursprungliga ansökan och Samordningsförbundets medel för innevarande år är starkt
begränsade.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt parterna att förtydliga ansökan så att det framgår hur mycket ytterligare
medel som processen behöver för att den ska kunna avslutas på ett sätt som gör det
möjligt att fullfölja processens syfte.
____________________________
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§ 16
Styrelsemöten under 2019
Styrelsen beslutar
att fastställa följande dagar för styrelsens sammanträden under återstoden av år 2019
14 juni kl 9 – 12
11 oktober kl 9 – 12
29 november kl 9 – 12
____________________________
§ 17
Äskande inför 2020 års verksamhet
Samordningsförbundet kommer inom kort att påbörja arbetet med 2020 års budget.
Det egna kapitalet i Samordningsförbundet beräknas vid årets slut vara tämligen litet.
Styrelsen bedömer därför att insatserna från de fyra parterna behöver höjas i jämförelse med innevarande års medlemsavgifter. Förbundet kommer därför att äska 3 miljoner kronor från varje part, det vill säga 12 miljoner kronor sammanlagt. Det är en
summa som täcker verksamheten i sex olika processer.
______________________________
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