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§ 62 

 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa den utsända dagordningen. 

___________________________  

 

§ 63 

 

Föregående protokoll från styrelse och förmöte 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna. 

___________________________ 

 

§ 64 

 

Presentation av rapport för delstudie 1 och delstudie 2 utifrån följeforskningsupp-

drag av FACT  

Docent Annika Lexén och professor Ulrika Bejerholm vid Lunds universitet har samman-

ställt en rapport av det följeforskningsuppdrag de haft för att studera processen FACT, 

som finansieras av Samordningsförbundet Helsingborg.  

 

Rapporten presenteras och kommenteras av Ulrika Bejerholm. I rapporten slås fast att det 

på relativt kort tid inom processens arbete var möjligt att implementera FACT-modellen 

på ett programtroget sätt inom vuxenpsykiatrin och socialtjänsten i Helsingborg. Personal 

inom psykiatrin och socialtjänsten trodde på och ville arbeta utifrån modellen, vilket är en 

av framgångsfaktorerna för en optimal implementering under kort tid. Det är viktigt att 

FACT-teamet kan erbjuda sitt arbetssätt till en bredare målgrupp med fluktuerande be-

hov, ofta unga vuxna, mångbesökare inom slutenvården och som inte alltid har en etable-

rad kontakt med socialtjänsten. Det behövs en personcentrerad vård. Dessa personers be-

hov av vård och stöd enligt FACT bör vara ledstjärnor i den fortsatta utvecklingen av 

verksamheten samt rekryteringen av deltagare inför den tredje studien.  
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Styrelsen beslutar 

 

att med tack för genomgången av rapporten lägga redovisningen av följeforsknings-

uppdraget till handlingarna. 

____________________________  

 

§ 65 

 

Ansökan om medel för implementering av samverkansprocessen FACT 

Samordningsförbundets styrelse beslöt den 7 december 2018, § 22 att bevilja medel för 

att under tiden 1 januari 2019 – 31 december 2020 bedriva en process med namnet FACT 

i samverkan mellan Helsingborgs stads socialförvaltning och vuxenpsykiatrin inom 

Region Skåne. 

De samverkande parterna ansöker nu om medel för att under tiden 1 januari 2021 – 31 

december 2022 arbeta med processens implementering. Ansökan avser en medelstilldel-

ning om 2 542 000 kronor för de båda åren. Processen följs av ett forskningsteam från 

Lunds universitet, som kommer att redovisa sitt arbete för styrelsen. 

 

Ansökan presenteras av processledare Christel Norrud, som sammanfattningsvis nämner 

att processens syfte är att bedriva ett fortsatt arbete med att utveckla en organiserad 

samverkan och en implementering av FACT-samarbetet mellan psykiatrin och social-

tjänsten i Helsingborgs stad.  

 

Styrelsen ges möjlighet att ställa frågor om processen. Mikael Skoog framför önskemål 

om att styrelsen mitt i förlängningsperioden får en rapport om processarbetet. 

 

Styrelsen beslutar 

att bifalla ansökan om en fortsatt process för FACT att pågå under tiden 1 januari 2021 – 

31 december 2022 med syfte att utveckla en organiserad samverkan mellan psykiatrin 

och socialtjänsten för målgrupper med psykisk ohälsa, 

 

att bevilja 2 542 000 kronor i förbundsmedel för hela processperioden samt 

 

att uppföljning till styrelsen ska ske enligt dokumenterad plan. 

____________________________ 
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§ 66 

 

Ansökan om medel för en samverkansprocess kring individer med oklar arbets-

förmåga (Synergi) 

Samordningsförbundets styrelse beslöt den 29 november 2019, § 38 att bevilja medel 

under år 2020 för fortsatt arbete med processen STRUT. Under året har arbetet visat att 

processen behöver göra större och mer genomgripande förändringar än vad processen kan 

rymma. 

De samverkande parterna ansöker därför om medel för att få möjlighet att samverka kring 

individer med oklar arbetsförmåga och utveckla arbetssättet och metoden med primär-

vården som ny aktiv samverkanspart och med psykiatrin som rådgivande part i stöd-

gruppen. 

Processen har fått namnet Synergi. 

 

Ansökan presenteras av processledare Malena Särman, som hänvisar till att ansökan om 

medel för processen Synergi bygger på de lärdomar som drpgs från den tidigare proces-

sen STRUT. Den metod som användes i processen STRUT behöver förenklas och ut- 

vecklas. Till processen fogas primärvården som ny aktiv samverkanspart och med psy-

kiatrin som rådgivande part i stödgruppen.  

 

Styrelsen ges möjlighet att ställa frågor om processen. 

 

Styrelsen beslutar 

att bifalla ansökan om en process med namnet Synergi, som bygger på erfarenheterna 

från före detta processen STRUT att pågå under tiden 1 januari 2021 – 31 december 2022 

med syfte att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

primärvården kring individer med oklar arbetsförmåga,   

 

att bevilja 3 000 000 kronor i förbundsmedel för hela processperioden samt 

 

att uppföljning till styrelsen ska ske enligt dokumenterad plan.  

____________________________  
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§ 67 

 

Verksamhetsplan för åren 2021 – 2023 

Förbundschef Ragnar Mattsson har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för för-

bundet för åren 2021 – 2023. I verksamhetsplanen finns en utförlig beskrivning av den 

strukturella samverkan som förbundet föreslås arbeta efter såväl inom förbundet som i 

olika forum och för uppföljning och styrning av verksamheten. I verksamhetsplanen 

finns angivet de fokusområden som ska gälla för åren 2021 – 2023 med specifikation 

för de inriktningar som avser år 2021 samt mål för såväl verksamheten som styrelsen. 

 

Förbundschef Ragnar Mattsson presenterar och kommenterar förslaget till verksam-

hetsplan. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna det utarbetade förslaget till verksamhetsplan för åren 2021 – 2023 med 

löpande revidering varje år.  

______________________________  

 

 

§ 68 

 

Budget för år 2021 

Förbundschef Ragnar Mattsson har utarbetat ett förslag till budget för år 2021. För-

slaget bygger på antagandet att Samordningsförbundet får 11,2 miljoner i medlems-

avgifter för det kommande året samt på en beräkning av det egna kapitalet vid inneva-

rande års slut. 

Budgetförslaget inrymmer beviljade medel för pågående och planerade processer och 

har också utrymme för nya processer. 

I budgetförslaget har kostnaderna beräknats överstiga medlemsavgifterna för att 

minska det egna kapitalet. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna det utarbetade förslaget till budget för år 2021. 

____________________________   
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§ 69 

 

Medelstilldelning år 2021 

Förbundschef Ragnar Mattsson anmäler att staten tilldelat Samordningsförbundet 5,6 

miljoner kronor i medlemsavgift för år 2021. Helsingborgs stad har meddelat att 

staden bidrar med 2,8 miljoner kronor. Region Skåne har ännu inte fattat beslut om 

medelstilldelning.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

_____________________________ 

 

§ 70 

 

Justering av arvoden och ersättning för bilresa  

Samordningsförbundets styrelse följer de regler för arvodesberäkning och milersätt-

ning för körning med egen bil som Region Skåne fastställt. Arvodesbeloppen justeras 

årligen, vilket innebär att arvodena för deltagande i Samordningsförbundets styrelse 

också ändras. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.   

____________________________  

 

 

§ 71 

 

Ansvarsfrihet för år 2019 

Förbundschef Ragnar Mattsson anmäler att samtliga medlemsorganisationer beviljat 

styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

______________________________  
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§ 72 

 

Avslutning 

Ordföranden tackar styrelsen samt Ragnar Mattsson och Helena Tengstrand för arbetet 

under det gångna året, som varit ett ovanligt år med många nya situationer att ta hän-

syn till. Han önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År, varpå styrelsen önskar ordfö-

randen detsamma. 

______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


