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§ 32
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
_____________________________
§ 33
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.
_____________________________
§ 34
Förvaltning av fungerande samverkan
Smart väg är en process som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som inte
studerar och som saknar en gymnasieexamen. Syftet är att erbjuda stöd och information till målgruppen för att göra det möjligt för ungdomarna att komma tillbaka till
studier eller komma i arbete. Samverkan sker utifrån en plattform med resurser från
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt
Region Skåne. Stödgruppens representanter redogör för processens arbete och vilka
lärdomar som dragits. Arbetet har visat värdet av individuella lösningar, tidiga kontakter, gemensam lokal och det proaktiva arbetssättet. Det gäller också att arbeta med
långsiktighet.
OK-processens målgrupp är individer som uppbär försörjningsstöd, har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst, men
som bedöms ha potential att via rehabilitering komma ut i egen försörjning. Processen
syftar till att uppmärksamma de samverkande parterna arbetsmarknadsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne på behovet av samverkan
kring målgruppen. Under arbetets gång har det blivit tydligt att det behövs en bättre
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struktur för samverkan kring målgruppen. Försäkringskassans ansvar för målgruppen
behöver förtydligas. Det finns fortfarande behov av kompetensutveckling för att
klargöra de olika myndigheternas regelverk. Under nästa år kommer processen att
avslutas och arbetssättet ska då implementeras. Det behövs en skriftlig överenskommelse mellan parterna och en styrgrupp som håller samman arbetet. Det är också
värdefullt att ha en medarbetare inom arbetsmarknadsförvaltningen med en samordnande funktion.
Såväl Smart väg som OK-processen kommer att avslutas via förbundets finansiering
under nästa år och det är angeläget att de strukturer som visat sig fungera väl kan
lämnas över.
Styrelsen beslutar
att bjuda in företrädare för OK-processen till en avslutande diskussion under våren
2018 samt
att uttala att det vore av värde om den politiska nivån fick ta del av de framgångsfaktorer som processen OK har identifierat.
_________________________
§ 35
Fastställande av verksamhetsplan för 2018 – 2020
Förbundschef Karin Herron har utarbetat ett förslag till verksamhetsinriktning för
förbundets arbete under 2018 – 2020. De fyra verksamhetsområden som lyfts fram är
 Förbundets verksamhet (internt arbete)
 Strukturell samverkan (samverkande aktörer och externa aktörer)
 Processutveckling


Identifiering av fokusområden

De fyra verksamhetsområdena beskrivs närmare i verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutar
att fastställa det utarbetade förslaget till verksamhetsplan för åren 2018 – 2020.
__________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
23 november 2017

§ 36
Fastställande av budget för 2018
Förbundschef Karin Herron har utarbetat ett förslag till budget för år 2018. Budgeten
är beräknad utifrån en budgetram i form av medlemsinsatser om 6 miljoner kronor och
ett eget kapital om cirka 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för insatserna beräknas till
drygt 10 miljoner kronor vartill kommer kanslikostnader om drygt 2 miljoner kronor.
Budgeten slutar på ett negativt eget kapital, men erfarenhetsmässigt blir processernas
kostnader inte så höga som beräkningarna ger vid handen.
Styrelsen beslutar
att godkänna det framlagda förslaget till budget för år 2018.
_____________________________
§ 37
Ansökan om medel för utbildningsinsats
Inom Samordningsförbundets kansli har utarbetats ett förslag till utbildningsinsats för
chefer och medarbetare inom de verksamheter som omfattas av Samordningsförbundets parter. Syftet är att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, om varandras
arbete och om samverkan. Utbildningsinsatsen kommer att genomföras tvärsektoriellt
med start för cheferna i respektive organisation under våren 2018. Därefter kommer
medarbetarna att erbjudas utbildningen. Utbildningstillfället kommer att delas upp i tre
olika pass, nämligen information, interaktion och inspiration. Som föreläsare föreslås
Mats Alvesson.
Medel för utbildningen beräknas uppgå till 375 000 kronor och finns medtagna i 2018
års budget.
Styrelsen beslutar
att godkänna det framlagda förslaget till utbildningsinsats.
_______________________________
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§ 38
Medlemskap i Samordningsförbund
Som medlem i Samordningsförbundet Helsingborg har Helsingborgs stad ombetts att
beskriva vilken inriktning staden vill ge sitt medlemskap till stöd och vägledning för
de förvaltningar som deltar i Samordningsförbundets verksamhet.
Kommunfullmäktige har fastställt ett dokument med rubriken DIREKTIV för Samordningsförbundet Helsingborg och som innehåller de prioriteringar som staden gör.
Styrelsen beslutar
att lägga det beslutade direktivet till handlingarna.
_____________________________
§ 39
Sammanträdesdagar, ESF-medel, konferenser m m
Styrelsen diskuterar lämplig veckodag för styrelsens sammanträden under år 2018 och
finner att fredagar i udda veckor är en dag som tycks passa de flesta.
Förbundschef Karin Herron informerar om en ansökan om ESF-medel till projektet
”Jag kan” som inlämnats av arbetsmarknadsförvaltningen. I denna nämns Samordningsförbundet Helsingborg som samarbetspart utan att dock ha blivit tillfrågad om
detta.
Karin Herron informerar vidare om att en nationell konferens för samordningsförbunden kommer att hållas i Göteborg den 17 – 18 april 2018, att Samordningsförbundet
Nordnordväst startar den 1 januari 2018 och att hemsidan för Samordningsförbundet
Helsingborg uppdaterats.
____________________________
Ordföranden Anna Jähnke tackar styrelsens ledamöter och ersättare för arbetet under
det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

