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§ 34
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa den utsända dagordningen.
___________________________

§ 35
Föregående protokoll från styrelse och förmöte
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna.
___________________________

§ 36
Presentation av tertialuppföljning 1
Förbundschef Ragnar Mattsson har gjort en avstämning av verksamheten under det första
tertialet mot den verksamhetsplan som styrelsen antagit för år 2021. Under tertialet har
två processer beviljats medel, nämligen Kartläggning av ofrivillig ensamhet och Samverkan kring unga i risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Sex processer har pågående
verksamhet. Styrelsen har i sin budget för året beräknat att det egna kapitalet vid årets
slut skulle minska. Detta mål kommer sannolikt inte att uppnås. Siktet är inställt på att
förbruka medlen så att det egna kapitalet inom en tvåårsperiod kan bli det rekommenderade. Behoven är fortsatt stora, men det är viktigt att hålla en god kvalitet på samverkansinsatserna. Det finns anledning att äska en något lägre summa i medlemsintäkter för
nästa år. En neddragning till 75 % av årets medlemsintäkter nämns som lämplig nivå.
Styrelsen beslutar
att lägga tertialuppföljningen med godkännande till handlingarna.
_____________________________
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§ 37
Presentation av processen FACT
Christel Norrud, som är processledare för processen FACT, lämnar en lägesrapport från
processen. Arbetet påbörjades den 1 januari 2019 och har beviljats medel till och med
december 2022. Målet är att skapa en praktisk samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten så att patienterna får en bättre livssituation. Processen har medfört att parterna
fått större kunskap om varandras verksamheter och att samarbetet lett till större kvalitet i
det egna arbetet. Deltagarna upplever att de får en närhet mellan vård och stöd och att behovet i stor utsträckning får vara styrande. Utmaningen är att få fler deltagare till processen, att utveckla arbetet i den egna verksamheten och att klargöra samordnarnas mandat.
Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
____________________________

§ 38
Presentation av processen Vad säger arbetsgivarna?
Marie Persson och Mariaserena Baretta, som är processledare för processen Vad säger
arbetsgivarna? informerar om arbetet i processen. Deras arbete började i november
månad 2020 och syftar till att kartlägga vilken information och kunskap arbetsgivarna
behöver för att anställa människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika
funktionsnedsättningar. Vad är avgörande för att arbetsgivarna ska vilja ta emot denna
kategori av arbetssökande? Samtal har förts med företagare om hur man tänker kring
kompetensförsörjning och vilket samhällsengagemang arbetsgivarna har. Två grupper av
företagare har intervjuats, både de som har och de som inte har erfarenhet av anställda
med funktionsnedsättningar. Processledarna vill analysera hur fler ska vilja anställa
personer med funktionsnedsättning, inte bara få arbetsgivare med sådan erfarenhet att
vilja anställa fler. Den analysen är ännu inte färdig.
Styrelsen beslutar
att med tack för informationen lägga den till handlingarna.
_____________________________
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§ 39
Ansökan om medel för förlängning av processen Vad säger arbetsgivarna?
Samordningsförbundets styrelse beslöt den 6 oktober 2020, § 56 att bevilja medel för att
kartlägga vilka behov av information och kunskap arbetsgivarna 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. Processledarna är ännu inte färdiga
med arbetet. De samverkande parterna anhåller därför om medel för att slutföra arbetet.
Ansökan avser en medelstilldelning om 502 000 kronor under tiden 1 juli – 31 oktober
2021.
Ansökan presenteras av Valmir Jusufi från arbetsmarknadsförvaltningen och Cathrine
Hagelborg från Arbetsförmedlingen, vilka anger att arbetet under förlängningstiden avser
en fortsatt dialog med de intervjuade arbetsgivarna, en förankring i respektive organisation samt en bedömning av vad som är möjligt att göra i ett nästa steg.
Styrelsen beslutar
att godkänna en förlängning av processen Vad säger arbetsgivarna? under tiden 1 juli –
31 oktober 2021 för att kunna arbeta med förankring och planläggning av det operativa
arbetet samt
att bevilja 502 000 kronor i förbundsmedel under förlängningstiden.
__________________________
§ 40
Digital plattform för styrelsehandlingar
Förbundschef Ragnar Mattsson informerade vid styrelsens sammanträde den 20 april
2021, § 28 om olika lösningar för att kunna publicera styrelsens handlingar på en digital
plattform. Det fortsatta arbetet med att finna en lämplig lösning har utmynnat i att föreslå
styrelsen att teckna avtal med företaget Boardeaser.
Styrelsen beslutar
att teckna avtal under en tid av längst tre år med företaget Boardeaser om en digital
plattform för att publicera styrelsens handlingar.
_____________________________
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§ 41
Samordningsförbundet och NNS
Ordföranden Richard Lundberg och förbundschef Ragnar Mattsson deltog båda i årsmötet med föreningen NNS, som är en intresseorganisation för samordningsförbunden.
Föreningen har till uppgift att vara ett språkrör för samt att stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden. Samordningsförbundet Helsingborg är medlem i denna
förening. Ordföranden och förbundschefen rapporterar från årsmötet, då det väcktes ett
antal frågor, som representanter för NNS styrelse lovat besvara. Samordningsförbunden i
den södra delen av Sverige har haft ett uppföljande möte med anledning av de under årsmötet väckta frågorna.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________________________

§ 42
Workshop kring nuläge och lärdomar av samverkan
Förbundschef Ragnar Mattsson presenterar den samverkansmätning som gjordes i
mars månad och de erfarenheter av samverkan som processledarna redovisat. Med
detta material som utgångspunkt reflekterar styrelsen över följande två frågor:
-

Hur kan vi inom förbundet underlätta för parterna i det svåra?

-

Vad är dina reflektioner på resultatet av samverkansmätning?

Sedan styrelsen funderat individuellt över dessa frågor följer en gemensam diskussion
om de framförda tankarna.
____________________________
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§ 43
Höstens mötestider
Styrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för andra halvåret 2021
-

Tisdagen den 5 oktober kl 9 – 12
Tisdagen den 30 november kl 9 – 12

Sammanträdena genomförs i första hand som fysiska möten.
______________________________

§ 44
Sommarhälsning
Ordföranden Richard Lundberg tackar förbundschef Ragnar Mattsson och sekreterare
Helena Tengstrand för det gångna halvåret och önskar dem en skön och avkopplande
sommarledighet.
____________________________

§ 45
Utvärdering av förbundschefen
Styrelsen gör en utvärdering av förbundschefens insatser inför årets löneöversyn.
____________________________

§ 46
Avslutning
Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och för det gångna halvårets
arbete. Alla tillönskas en skön och avkopplande sommar. Vice ordföranden önskar
ordföranden detsamma. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
_____________________________

