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§ 26 

  

Fastställande av dagordning 

De närvarande konstaterar att styrelsen inte är formellt beslutsmässig, eftersom represen- 

tation från Region Skåne saknas. Dock kan i undantagsfall kvalificerad majoritet räcka, 

vilket är fallet vid dagens sammanträde. Styrelsen behöver samlas till ett extra samman- 

träde för att behandla de punkter som utgår vid dagens sammanträde.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa den utsända dagordningen med undantag av punkterna 10 år av lärdomar,  

diskussion om inriktning och finansieringsformer inför verksamhetsplan 2020-2022 samt 

Universi 2.0.  

_____________________________ 

 

§ 27 

 

Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar 

  

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna med noteringen att Annika Hå-

kansson har titeln områdeschef och att psykiatrins nya arbetssätt bygger på egenmakts-

modellen.  

_____________________________ 

 

§ 28 

 

Val av vice ordförande  

Eleonora Johansson, som av kommunfullmäktige i Helsingborgs stad vid årets början 

utsågs till ledamot av Samordningsförbundets styrelse, har lämnat sitt uppdrag och 

ersatts av Richard Lundberg. Eleonora Johansson var vice ordförande, varför styrelsen 

måste en utse en ny vice ordförande. 
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Styrelsen beslutar 

 

att till vice ordförande för perioden 1 september 2019 – 31 december 2022 utse 

Richard Lundberg.  

_____________________________   

 

§ 29 

 

Presentationsrunda 

De närvarande lämnar en kort presentation av sig själva, sin yrkeserfarenhet och sina 

förtroendeuppdrag. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga presentationerna till handlingarna. 

_____________________________  

 

§ 30 

 

Nulägesrunda från alla medlemsorganisationerna 

Richard Lundberg redovisar från Arbetsmarknadsnämnden att nämnden ser över sin 

verksamhet och genomlyser det arbete som sker inom arbetsmarknadsförvaltningen. 

Nya arbetssätt kommer att introduceras. Under det kommande året blir det stora för-

ändringar med en stabilisering av verksamheten under år 2021. 

 

Maria Brantmark Lennartsson nämner att Försäkringskassan fick en ny generaldirektör 

i juni månad och som arbetar mycket med Försäkringskassans förtroende. Inga verk-

samhetsförändringar planeras. Det som medarbetarna har i fokus är rättssäkerhet och 

bemötande. I Helsingborg är Försäkringskassan uppdelad på tre avdelningar och har 

ett 100-tal medarbetare. 

 

Catrine Hagelborg nämner att Arbetsförmedlingen är inne i en omstöpningsfas och 

kommer att arbeta efter två huvudinriktningar, varav en riktas mot de arbetssökande 

och den andra mot arbetsgivarna. De digitala system som Arbetsförmedlingen an- 

vänder behöver moderniseras. 
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Styrelsen beslutar 

 

att lägga redovisningarna till handlingarna.  

____________________________   

 

§ 31 

 

Firmatecknare och beställare av behörighet i SUS 

Styrelsen utsåg vid sammanträdet den 6 mars 2019 ordföranden Marie Weibull 

Kornias och förbundschef Karin Herron till firmatecknare för Samordningsförbundet. 

Detta uppdrag bör också vice ordföranden ha. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att till firmatecknare för Samordningsförbundet Helsingborg, org nr 222000-2717, 

förutom ordföranden och förbundschefen, utse vice ordföranden Richard Lundberg för 

tiden 1 oktober 2019 – 31 december 2022. De utsedda tecknar förbundets firma var för 

sig. 

 

Det antecknas att uppdraget att teckna förbundets firma även innefattar uppdraget som 

beställare i SUS. 

____________________________ 

   

 

§ 32 

 

Delårsrapport januari – augusti 2019 

Förbundschef Karin Herron har gjort en avstämning av verksamheten efter det andra 

tertialet mot den plan som styrelsen antagit för år 2019. På grund av en oklar budgetsi-

tuation har styrelsen valt att inte förlänga pågående processer eller att godkänna nya 

processer. Vid årets slut kommer endast en process att vara beviljad att fortsätta under 

år 2020. Två processer kommer att ansöka om förlängning i november. Av delårs- 

rapporten framgår att det egna kapitalet vid årets slut beräknas uppgå till drygt 1,7 

miljoner kronor. 
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Förbundschef Karin Herron anmäler att förbundet fått ett andra preliminärt besked från 

staten att förbundet kan räkna med att få det äskade beloppet i medelstilldelning för år 

2020. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga den upprättade delårsrapporten för januari – augusti 2019 

till handlingarna.  

____________________________ 

 

§ 33 

 

Övrigt 

Vice ordföranden Richard Lundberg anmäler att arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby 

utsetts till formell kontaktperson mellan Helsingborgs stad och Samordningsförbundet. 

Vidare önskar han att styrelsen vid ett kommande sammanträde tar upp frågan om en 

möjlig samverkan mellan Samordningsförbundet och Helsingborgs stads projekt 

Rekrytera.  

 

De närvarande styrelseledamöterna föreslår den 5 november 2019 alternativt den 12 

november 2019 som datum för det extra sammanträdet med styrelsen. Det är angeläget 

att samtliga medlemsorganisationer då är representerade.  

____________________________  
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