
Styrelsen 

6 oktober 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid Kontorshotellet Mindpark den 6 oktober 2020 kl 09:00 – 10:10   

  

Beslutande Richard Lundberg ordförande 

 Marie Weibull Kornias vice ordförande, närv via Teams 

 Maria Brantmark Lennartsson ledamot 

 Lotta Trevett ledamot  

 

Övriga närvarande Mikael Andersson ersättare 

 Linda Lindström stadsledningsförvaltn, § 55, del av 

 Jessica Nordenvall socialförvaltningen, § 55, del av 

 Maj-Gram Andersson stadsledningsförvaltn, § 55, del av 

 Jenny Ejlertsson stadsledningsförvaltn, § 55, del av 

 Karin Viberg Vårdcentr Drottninghög, § 55, del av 

 Valmir Jusufi arbetsmarknadsförvaltn, § 56, del av 

 Cathrine Hagelborg Arbetsförmedlingen § 56, del av  

   

 Ragnar Mattsson förbundschef 

 Helena Tengstrand sekreterare 

 

 

Justerare Maria Brantmark Lennartsson    

 

Underskrifter  §§ 53 – 61 

 

Sekreterare 

 

 Helena Tengstrand 

 

Ordförande  

 

 Richard Lundberg 

 

Justerare 

 

 Maria Brantmark Lennartsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53 

 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa en utsända dagordningen. 

___________________________  

 

§ 54 

 

Föregående protokoll från styrelse och förmöte 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna. 

___________________________ 

 

§ 55 

 

Ansökan om förbundsmedel för samverkan mot överskuldsättning 

Medarbetare inom budget- och skuldrådgivningen inom Helsingborgs stad möter många 

människor som under en längre tid levt med ekonomiska problem. De ser ett stort behov 

av att nå människor tidigare för att förebygga att dessa hamnar i svåra ekonomiska prob-

lem. Antalet invånare med ekonomiska svårigheter beräknas öka, vilket kommer att inne- 

bära att fler kommer att söka kontakt med myndigheter, vård och olika delar av kommu- 

nen. Personer som har överskuldsättning lider ofta av ohälsa och barn i ekonomiskt ut-

satta familjer lever ofta i ett utanförskap.  

Människors skuldproblematik berör flera av kommunens förvaltningar, vården och myn-

digheter. Berörda organisationers medarbetare behöver därför få ökad kunskap om vilken 

hjälp som finns att få. Förståelsen och kunskapen om varandras uppdrag, mandat och 

kompetenser behöver också öka.  

De samverkande parterna Helsingborgs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

Region Skåne ansöker därför om medel för att samverka mot överskuldsättning. Målet är 

att förebygga att invånare riskerar att hamna i en ohållbar ekonomisk situation.  
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6 oktober 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Processen avses starta med en inventeringsfas för att sedan övergå i en operativ fas. 

Processperioden sträcker sig från den 12 oktober 2020 till och med den 30 juni 2022. 

 

Processen presenteras närmare av Linda Lindström, Jessica Nordenvall, Maj-Gram 

Andersson, Jenny Ejlertsson och Karin Winberg. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att bifalla ansökan om en process med namnet Samverkan mot överskuldsättning att pågå 

under tiden 12 oktober 2020 – 30 juni 2022 med syfte att förebygga att invånare riskerar 

att hamna i en ohållbar ekonomisk situation samt 

 

att bevilja 1 200 000 kronor i förbundsmedel för hela processperioden. 

_____________________________  

 

§ 56 

 

Ansökan om förbundsmedel för en kartläggning av arbetsgivarnas behov 

Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har ansökt om medel från Sam-

ordningsförbundet för att kartlägga vilka behov av information och kunskap arbetsgi-

varna har för att kunna anställa personer som står långt från arbetsmarknaden på grund 

av olika funktionsnedsättningar och för att sedan kunna utforma det stöd som behövs.  

Processperioden avses omfatta tiden 1 november 2020 – 30 juni 2021.  

 

Processen presenteras närmare av Valmir Jusufi och Cathrine Hagelborg. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att bifalla ansökan om en process under tiden 1 november 2020 – 30 juni 2021 för att 

kartlägga arbetsgivarnas behov av information och kunskap för att kunna anställa 

personer som står långt från arbetsmarknaden samt 

 

att bevilja 1 024 000 kronor i förbundsmedel under hela processperioden.  

______________________________  
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§ 57 

 

Delårsrapport januari – augusti 2020 

Förutvarande förbundschefen Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten 

efter det andra tertialet mot den plan som styrelsen antagit för år 2020. Inom Sam-

ordningsförbundet finns fyra pågående processer som i stort sett har kunnat fortsätta 

sitt arbete trots den pågående coronapandemin. Ansökningar om medel för ytterligare 

två processer kommer att behandlas av styrelsen under hösten. Enligt prognosen 

kommer Samordningsförbundet att ha ett stort eget kapital vid årets slut, vilket sty-

relsen har noterat och är medveten om.  

 

Ledamoten Maria Brantmark Lennartsson vill påminna om det arbete som utförts i 

beredningsgruppen och önskar att denna grupp aktiveras för att lättare kunna knyta 

ihop parterna. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att i delårsrapporten notera att styrelsen uppmärksammat att Samordningsförbundet 

vid årets slut kommer att ha ett stort eget kapital samt 

 

att i övrigt lägga delårsrapporten för tiden januari – augusti 2020 med godkännande till 

handlingarna. 

____________________________  

 

§ 58 

 

Höstens prioriteringar 

Styrelsen diskuterar hur styrelsen gemensamt ska kunna formulera inriktningen för 

den kommande verksamheten. En verksamhetsplan ska arbetas fram till sammanträdet 

i november. Inför det arbetet behöver tankar och idéer samlas, som kan bilda underlag 

för en verksamhetsplan. Förbundschef Ragnar Mattsson kommer att kontakta ledamö-

terna i styrelsen för en dialog om vilka prioriteringar och målsättningar som ska sättas 

i fokus vid utarbetandet av verksamhetsplanen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Styrelsen har konstaterat att introduktionen av ny förbundschef är prioriterat för hös-

ten. Styrelsens ledamöter uppmanas därför att sätta förbundschef Ragnar Mattsson i 

kontakt med nyckelpersoner inom respektive medlemsorganisation. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

_____________________________ 

 

§ 59 

 

Vårens planering samt mötestider 

Förbundschef Ragnar Mattsson har utarbetat ett förslag till årshjul för styrelsens arbete 

under år 2021. Utöver de fem årliga sammanträden som styrelsen brukar ha är års-

hjulet kompletterat med ett sammanträde i januari avsett att ge möjlighet till summe-

ring av det år som gått. I årshjulet finns angivet ärenderubriker för varje sammanträde. 

Styrelsen önskar komplettera med en workshop under sammanträdet i juni för upp-

samling av nuläge och lärdomar och att diskussionen om prioritering och mål vid 

sammanträdet i oktober genomförs som en workshop.  

 

I årshjulet har också angetts datum för sammanträdena under våren 2021. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna årshjulet med den komplettering som framförts om workshop under 

sammanträdena i juni och oktober samt 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för första halvåret 2021 

     21 januari kl 09:00 – 12:00 

     16 mars kl 09:00 – 12:00 

     20 april kl 09:00 – 12:00 

     10 juni kl 09:00 – 12:00 

____________________________  
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§ 60 

 

Bokade möten med ordföranden och förbundschefen 

Det finns ett behov av löpande möten mellan ordföranden och förbundschefen. Mötena 

ska ha karaktären av coachande samtal. Det ska noteras i verksamhetsplanen att sådana 

möten ska äga rum och att det ingår i ordförandens uppdrag. Förmötena som genom-

förs före varje styrelsemöte är avstämningsmöten.  

 

Styrelsen beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna. 

______________________________  

 

§ 61 

 

Avslutning 

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet 

avslutat. 

______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


