
FINSAM Landskrona-Svalöv, Stadshuset, 261 80 Landskrona 

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

Protokoll fört vid styrelsemötet fredagen den 2 september 2022

Plats: Loarps Gård
269 75 Tågarp

Tid: 09.00-12.00

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

Anmält förhinder: Lisa Flinth (L), Landskrona Stad
Michael Johnsson, Försäkringskassan
Gunilla Ljungner, Arbetsförmedlingen

Övriga: Hanna Dolck, FINSAM Landskrona Svalöv
Kristina Prahl, FINSAM Landskrona Svalöv
Sebastian Dahlström, Nimt Redovisning AB (§ 53)
Frida Westerberg och Muamer Hamzic P&P AB (§ 56) 

Sammankallande: Martina Bach (FC), FINSAM Landskrona Svalöv

Tidpunkt för justering: 5 september 2022

Justerande: Aase Jönsson, Svalövs kommun
Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen
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Dagordning

§ 49 Mötet öppnas 
Vice ordförande hälsade välkomna, öppnade mötet och tog närvaro.

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

§ 51 Val av justerare och justeringsdag
Peter Mauritzson valdes att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
den 5 september. 

§ 52 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

§ 53 Anmälningsärenden
 Sebastian Dahlström från Nimt redovisning AB informerade om nya 

redovisningsrutiner i förbundet 
 FC informerade om status på medelstilldelningsprocessen för 2023 
 Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för 2021 av Svalövs kommun
 Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för 2021 av Landskrona Stad
 FC informerade om den digitala enkät för uppföljning av det nya 

arbetssättet som ska gå ut till medarbetare hos våra medlemsparter
 FC informerade om underhåll av hemsidan

§ 54 Delårsrapport 2022
FC föredrog ärendet. 

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

§ 55 Redovisning av intern kontroll
FC föredrog ärendet. 

Beslut:
 Styrelsen godkände redovisningen av intern kontroll och

och lade den till handlingarna. 

§ 56 Redovisning av 2022 års kartläggning och behovsanalys
Frida Westerberg och Muamer Hamzic från P&P AB presenterade rapporten. 

Beslut:
Styrelsen godkände rapporten och redovisningen av 2022 års kartläggning och 
behovsanalys och lade den till handlingarna. 
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§ 57 Prioriterade områden för finansiering 2022 och 2023
FC föredrog ärendet med utgångspunkt i den rapport P&P AB presenterade 
under § 56. 

Beslut:
Styrelsen gav FC och innovationsgruppen i uppdrag att under hösten och i 
dialog med medlemsparterna ta fram uppdrag med sikte på att:

 prioritera unga vuxna och i övrigt utveckla resursintegrerande processer för 
samtliga i FINSAM:s behovsgrupp som är i behov av samordnat stöd

 fortsätta skapa förutsättningar för att parterna ska kunna lära om varandras 
uppdrag och verksamheter

 fortsätta med att vidareutveckla stödstrukturen för uppdrag som beviljats medel 
med såväl uppdragsledningsstöd som ledningsstöd

 utveckla chefsstöd i att leda samverkan och resursintegrerande beteenden 
utifrån det tjänstelogiska perspektivet 

 vidareutveckla BIP-kompetensen hos parterna kring parallella insatser och 
handläggarkompetens

 skapa förutsättningar för föruppdrag där samtal med användare ligger till grund 
för identifiering av faktiska behov

§ 58 Reviderad budget och prognos
FC föredrog ärendet.  

Beslut:
Styrelsen godkände reviderad budget och prognos och la dessa till 
handlingarna.

§ 59 Avrapporteringar, finansierade uppdrag
Kristina Prahl och Hanna Dolck föredrog ärendet. 

Beslut:
Styrelsen godkände avrapporteringarna och lade dem till handlingarna.

§ 60 Nästa styrelsemöte äger rum den 24 oktober kl. 09.00 – 12.00. 
Plats meddelas i kallelse.

§ 61 Övrigt
Inga övriga ärenden behandlades. 

§ 62 Mötet avslutas
Ordförande tackade för dagens möte och önskade alla en trevlig helg.
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Förbundschef: Martina Bach vice ordförande: Aase Jönsson

ledamot: Peter Maurtizson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: MARTINA BACH
Date: 2022-09-05 13:16:57
BankID refno:  4f9d6201-0511-493b-8312-c82fa7d2d096

Signed by: AASE JÖNSSON
Date: 2022-09-06 12:51:55
BankID refno:  6d3f82ac-24de-43b9-a62f-858decdbb25a

Signed by: PETER MAURITZSON
Date: 2022-09-05 14:21:49
BankID refno:  22b2af82-6b1d-4881-927f-6b013a5a48c9
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