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§ 24
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
___________________________

§ 25
Föregående protokoll från styrelse och förmöte
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna.
___________________________

§ 26
Ansökan om processmedel för förstudie för samverkan kring unga helsingborgare
Andelen unga som varken arbetar eller studerar är i Helsingborg högre än genomsnittet i riket och högre än övriga kommuner i motsvarande storlek. UngHelsingborg
är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg. Syftet med detta samarbete är att kunna erbjuda ett samordnat,
individuellt stöd till alla stadens ungdomar som är i åldern mellan 16 – 19 år.
UngHelsingborg har som mål att utveckla arbetet inom plattformen till att omfatta fler
samverkansparter. En workshop med fokus på unga helsingborgares behov har genomförts. Den visade på behov av att genomföra en förstudie, som ska leda fram till en
handlingsplan med beskrivning av hur ett fortsatt arbete kan ge ett samlat stöd kring
unga.
Parterna söker medel för att finansiera en tjänst, som ska leda en gemensam arbetsgrupp kring en förstudie. Förstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare.
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Vid styrelsens behandling av ansökan framför Mikael Skoog att han anser det viktigt
att också involvera civilsamhället i förstudien och att låta ungdomarna delta. Maria
Hällstig instämmer i att det är viktigt med helheten, det vill säga att alla ungdomar ska
omfattas av förstudien.
Styrelsen beslutar
att bifalla ansökan om en förstudie för samverkan kring unga helsingborgare att pågå
under tiden 1 juni – 31 december 2021 med uppgift att ge en bild av behoven samt
skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare samt
att bevilja 400 000 kronor i processmedel för förstudien.
_____________________________

§ 27
Revidering av årshjul med tillägg för utvärdering av förbundschef
Styrelsen godkände vid sammanträdet den 6 oktober 2020, § 59 ett förslag till årshjul för
styrelsens arbete. Vid förmötet diskuterades ett tillägg till det av styrelsen fastställda
årshjulet för det kontinuerliga arbetet. Tillägget avser utvärdering av förbundschefen.
Detta tillägg föreslås bli placerat i juni månad för innevarande år och i mars månad från
och med år 2022.
Vid styrelsens behandling av ärendet framför Mikael Skoog att han önskar att en enkät
till styrelsens ledamöter genom ordförandens försorg ska utgöra underlag för en sådan
utvärdering.
Styrelsen beslutar
att med beaktande av det av Mikael Skoog framförda önskemålet lägga till i årshjulet
utvärdering av förbundschefen i juni månad för innevarande år och i mars månad från och
med år 2022.
____________________________
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§ 28
Information om digital plattform för styrelsehandlingar
Vid styrelsens sammanträde den 16 mars 2021, § 22 väcktes frågan om möjligheten att
publicera styrelsens kallelser och handlingar på en gemensam digital plattform för att
underlätta åtkomsten till styrelsens dokument.
Förbundchef Ragnar Mattsson har undersökt flera möjligheter att lösa frågan om en
digital plattform. En leverantör har en möjlighet som dock är kostsam för en liten
organisation som Samordningsförbundet. Ragnar Mattsson har därför efterhört
intresset hos andra Samordningsförbund för en gemensam lösning. En annan möjlighet
är att söka samarbete med någon av Samordningsförbundets medlemsorganisationer.
Ragnar Mattsson fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till lämplig lösning för
Samordningsförbundet.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________________________

§ 29
Presentation av processen Synergi
Malena Särman, som är processledare för processen Synergi, informerar om arbetet i
processen. Processen är en fortsättning på en tidigare process och har som syfte att
underlätta för samverkan kring individer med oklar arbetsförmåga som tenderar att bli
långvariga ärenden i våra välfärdssystem. Processen har varit igång sedan årsskiftet
och har bland annat bidragit till att den enskilde fått ökad förståelse för sitt ärende och
fått större motivation att gå vidare på olika sätt, att parterna fått större insikter i varandras verksamheter och att rekommendationerna till kolleger har underlättat deras
fortsatta planering. Det har blivit en stegförflyttning framåt.
Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
______________________________
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§ 30
Presentation av processen Ny väg
Catarina Norell, som är processledare för processen Ny väg, lämnar en lägesrapport
från processen. Målgruppen för processen är elever med dokumenterad funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasieskola och arbete/sysselsättning. Utmaningar för arbetet är bland annat att det handlar om ungdomar med ett
långvarigt stödbehov, att kunskap om processen ska kunna spridas och att platserna
inom daglig verksamhet är för få.
Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
____________________________

§ 31
Information om timanställning av studentmedarbetare
Förbundschef Ragnar Mattsson informerar om att han genom företaget Student Consulting anlitat en medarbetare med uppgift att uppdatera uppgifterna i Informationsguiden. Arbetet är påbörjat.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________________________

Sammanträdet ajourneras kl 10:25 och återupptas kl 11:00.
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§ 32
Revisorernas granskningsrapport för år 2020
Förbundschef Ragnar Mattsson inleder med att ge en kort sammanfattning av verksamheten under år 2020 inom Samordningsförbundet Helsingborg. Därefter presenterar auktoriserade revisorn från KPMG Anna Lönnberg den granskningsrapport som
hon upprättat över granskningen av verksamheten under det gångna året. Granskningsrapporten utmynnar i en sammantagen bedömning att räkenskaperna är rättvisande, att
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och lag om kommunal bokföring och redovisning, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmässiga
målen, men att finansiellt mål saknas.
Rapporten utmynnar i en bedömning att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Lekmannarevisorn Christer Rasmusson läser upp revisionsberättelsen.
Tjänstgörande ordföranden tackar för revisorernas medverkan, varefter styrelsen beslutar
att med beaktande av synpunkterna i granskningsrapporten lägga den till handlingarna.
____________________________

§ 33
Avslutning
Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet
avslutat.
____________________________

