
FINSAM Landskrona-Svalöv, Stadshuset, 261 80 Landskrona 

Tel: 0733-47 33 08, mail: martina.bach.finsam@landskrona.se

Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 9 april 2021

Plats: Skypemöte

Tid: 08.30 – 12.00

Närvarande: Lisa Flinth (L), Landskrona Stad
Eva Örtegren (s), Landskrona Stad
Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne 
Mecide Özer, (s), Region Skåne
Aase Jönsson (kd), Svalövs kommun 
Krister Olsson (s), Svalövs kommun 
Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen
Tobias Moberg, Försäkringskassan

Anmält förhinder: Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen
Michael Johnsson, Försäkringskassan 

Övriga: Suzana Majetic, FINSAM Landskrona Svalöv
Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv
Christel Norrud, Region Skåne (§ 17)
Ylva Skagert Hellendal, Region Skåne (§ 17)
Frank Anthonsen, Landskrona Stad (§ 17)
Djordje Pavlovic, Landskrona Stad (§ 19)
Fredrik Rasmussen, Landskrona Stad (§ 20)
Pia Sonesson, Landskrona Stad (§ 21)

Tidpunkt för justering: 16 april 2020

Justerande: Lisa Flinth, Landskrona Stad
Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen

Sammankallande: Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför egenhändiga underskrifter. De digitala 
underskrifterna framgår av protokollets sista sida. 
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Dagordning

§ 13 Mötet öppnas, närvaro och digital incheckning 
Ordförande hälsade välkomna, tog närvaro och säkerställde fungerande 
kommunikation. 

§ 14 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.  

§ 15 Val av justerare och justeringsdag
Peter Mauritzon utsågs att elektroniskt jämte ordförande justera protokollet 
fredagen den 23 april.  

§ 16 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 

§ 17 Anmälningsärenden
 FC informerade om ny design på hemsida under våren och närvaro på 

sociala medier
 Innovationsgruppen visade skisser gällande ledning, styrning och nytt 

arbetssätt framtagna med stöd av följeforskarna på CLOO
 Kansliet tillbaka i Landskrona stadshus efter renovering
 Anmälningar till webinarium den 22 april ”Upptäckter och effekter” 
 Christel Norrud föredrog nuläge och utveckling i FACT-processen
 Ylva Skagert Hellendal föredrog nuläge och utveckling i uppdraget 

”Samverkansutvecklare på vuxenpsykiatrin för unga vuxna”
 Frank Anthonsen föredrog uppstart och utveckling av uppdraget ”En väg 

in till hälsa av egen kraft”

§ 18 Avrapportering, övriga finansierade uppdrag
FC föredrog övriga avrapporteringar.  

Beslut: Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade dessa till handlingarna. 

§ 19 Slutrapport, ”Pilot – förmotiverande insats på ekonomiskt bistånd för 
unga vuxna med psykisk ohälsa”
Uppdragsledaren Djordje Pavlovic föredrog slutrapporten.

Beslut:
Styrelsen godkände framlagd slutrapport och lade den till handlingarna.
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§ 20 Slutrapport, ”Ett riktigt jobb”
Uppdragsledaren Fredrik Rasmussen föredrog slutrapporten.

Beslut:
Styrelsen godkände framlagd slutrapport och lade den till handlingarna.

 

§ 21 Slutrapport, ”Rätt insats”
Processledaren Pia Sonesson föredrog slutrapporten.

Beslut:
Styrelsen godkände framlagd slutrapport och lade den till handlingarna. 

§ 22 Intern kontrollplan 2021
Med anledning av nya rutiner för lönehantering i förbundet
har den interna kontrollplanen reviderats. 

Beslut:
Styrelsen antog intern kontrollplan för 2021 och gav FC i uppdrag att verkställa 
enligt förslag. 

§ 23 Årsredovisning 2020
FC föredrog årsredovisningen för 2020. 

Beslut:
Styrelsen antog årsredovisningen med tillhörande bokslut för 2020 och 
överlämnade den till revisorerna för granskning.

§ 24 Föruppdrag, tjänsteinnovation på bostadslösa unga vuxna
FC föredrog föruppdraget som är framtaget i dialog med ledningen för 
sektionen för ekonomiskt bistånd, Individ-och familjeförvaltningen 
i Landskrona Stad.  

Beslut:
 Styrelsen beviljade medel till föruppdraget på sammanlagt 102 000 kr. 

§ 25 Uppdragserbjudande ”KAA Landskrona – kommunikation och 
resursintegrering”
FC föredrog uppdragserbjudandet.  

Beslut:
Styrelsen beviljar medel i uppdragserbjudandet till KAA, 
Utbildningsförvaltningen i Landskrona Stad på motsvarande 90 000 kr.
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§ 26 Delprojekt till ”Samverkansledare för tjänstedesign på UVAS
i Svalövs kommun – resursintegrering med VC Svalöv
FC föredrog ärendet som är framskrivet av uppdragsledaren på AME i Svalövs 
kommun. 

Beslut:
Styrelsen beviljade medel i uppdragserbjudandet till vårdcentralen i Svalöv, 
Region Skåne på motsvarande 15 000 kr. 

§ 27 Budget, prognos och utfall januari-mars 2021
FC föredrog utfall för första kvartalet samt reviderad budget och prognos. 

Beslut:
Styrelsen godkände framlagd budget och prognos och lade dessa till 
handlingarna. 

§ 28 Nästa styrelsemöte äger rum den  4 juni kl. 09.00-12.00 digitalt.

§ 29 Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.

§ 30 Mötet avslutas
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Lisa Flinth justerare: Peter Mauritzson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: LISA FLINTH
Date: 2021-04-16 12:01:44
BankID refno:  d39fd32e-8740-486f-8467-01a71c3a0b1f

Signed by: PETER MAURITZSON
Date: 2021-04-16 13:05:25
BankID refno:  9a8d4cf8-543c-46bb-a14c-84efddc08a3e
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