
FINSAM Landskrona-Svalöv, Stadshuset, 261 80 Landskrona 

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

Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 3 juni 2022

Plats: Kvarteret Erikstorp
Lill-Olas Väg 30, Landskrona

Tid: 09.00-12.00

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

Anmält förhinder: Magnus Lunderquist (kd), Region Skåne
Krister Olsson (s), Svalövs kommun
Michael Johnsson, Försäkringskassan
Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen

Övriga: Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv
Kristina Prahl, FINSAM Landskrona Svalöv
Michelle Ghalib, Landskrona Stad (§ 43)
Camilla Andersson, Landskrona Stad (§ 43)
Arijeta Ismajli, Landskrona Stad (§ 44)
Theresa Helgesson, Landskrona Stad (§ 44)
Fredrik Rasmussen, Landskrona Stad (§ 44)
Marie Eweo, Landskrona Stad (§ 44)
Sven-Yngve Persson, Arbetsförmedlingen (§ 44)
Boel Nyberg, Region Skåne (§ 44)
Helena Matanovic, Svalöv kommun (§ 44)
Dalibor Vasic, Svalövs kommun (§ 44) 

Sammankallande: Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

Tidpunkt för justering: 7 juni 2022

Justerande: Lisa Flinth, Landskrona Stad
Mecide Özer, Region Skåne

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 2
a4

55
af

5-
ec

f3
-4

be
6-

90
17

-3
78

2b
9b

08
26

4

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

Dagordning

§ 36 Mötet öppnas 
Ordförande hälsade välkomna, öppnade mötet och tog närvaro. 

§ 37 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg eller justeringar. 

§ 38 Val av justerare och justeringsdag
Mecide Özer valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll den 7 juni. 

§ 39 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§ 40 Anmälningsärenden
 FC redogjorde för revisionsmötet den 21 april där samtliga revisorer 

tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret 2021. 
 FC informerade om årets medlemssamråd som ägde rum den 22 april 

med samtliga medlemmar representerade. 
 Ny leverantör av redovisning och löneadministration hanterar från och 

med 1 maj förbundets redovisning och löner. Övergången från tidigare 
leverantör har fungerat smidigt. 

 FC informerade om nuläget gällande årets kartläggning och 
behovsanalys som görs av P&P AB och som ska vara färdig 30 augusti. 

 FC redogjorde för status på den uppföljning som ska göras gällande 
styrelsens arbete och implementering gav nytt arbetssätt under 
perioden 2019–2022.

§ 41 Uppdragsförslag ”Metodutveckling för snabb matchning
och integration Landskrona Svalöv”
FC föredrog ärendet. 

Beslut:
Styrelsen beviljade medel för uppdraget på sammanlagt 450 000 kr för 2022.

§ 42 Reviderad budget och prognos
FC föredrog utfall per den 30 april samt reviderad budget och prognos. 

Beslut:
 Styrelsen godkände reviderad budget och prognos och

och lade dessa till handlingarna. 
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§ 43 Slutredovisning av föruppdraget Tidigt och tillsammans för vuxna
Michelle Ghalib, uppdragsledare, föredrog slutredovisningen.  

Beslut:
Styrelsen godkände föredragen slutredovisning och lade den till handlingarna. 

§ 44 Uppföljning av pågående uppdrag - paneldialog
 FC och Hanna Dolck faciliterade dialogen.

Beslut:
Styrelsen gav FC och innovationsgruppen i uppdrag att löpande följa upp på de 
utvecklingsområden som lyfts fram i dialogen. 

§ 45 Avrapporteringar, finansierade uppdrag
Styrelsen gavs möjlighet att ställa frågor om uppdragen då uppdragsledarna var 
på plats.   

Beslut:
Styrelsen godkände avrapporteringarna och la dem till handlingarna.

§ 46 Styrelsen kom överens om att tidigarelägga nästa styrelsemöte till 
fredagen den 2 september kl. 09.00 – 12.00. Plats meddelas i kallelse.

§ 47 Övrigt
Inga övriga ärenden behandlades. 

§ 48 Mötet avslutas
Ordförande tackade för dagens möte och önskade alla en fin sommar. 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 2
a4

55
af

5-
ec

f3
-4

be
6-

90
17

-3
78

2b
9b

08
26

4

mailto:martina.bach.finsam@landskrona.se


	
 
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Lisa Flinth

Suppleant: Mecide Özer Förbundschef: Martina Bach
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: LISA FLINTH
Date: 2022-06-07 11:55:19
BankID refno:  906118fe-2634-4194-89fe-cc6688f0e67f

Signed by: MECIDE ÖZER
Date: 2022-06-07 17:21:16
BankID refno:  621d448a-7705-4b15-b2b2-cf5cc59b7e13

Signed by: MARTINA BACH
Date: 2022-06-07 11:53:21
BankID refno:  cea864ec-7425-4f9f-ad21-eefd3546eb43
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