
 
KALLELSE 
Datum 
2022-09-30 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE 

 

 

Plats och tid   Studiehuset, Hjälmaregatan 24 i Malmö 
   Fredagen den 30 september 2022 kl.12:30 
 
Kallade ledam|ter Hanna Ershytt (C), ordförande 
   Margareta Johansson (KD), vice ordförande 
   Stefan Borg (SD) 
   Claus-Göran Wodlin (M) 

Cecilia Braun Försäkringskassan 
   Marie-Louise Lindbladh Arbetsförmedlingen 
    
Kallade Ersättare Ingrid Lennerwald (S) 

Kent Staaf (S) 
   Percy Hallquist (SPI) 
   Agneta Nilsson (S) 
   Gabriella Lidquist, Försäkringskassan 
   Vakant, Arbetsförmedlingen 
 
gvriga kallade  Sofia Lögdberg, förbundschef FINSAM MittSkåne 
   Jonny Wedin Tf. förbundschef, FINSAM MittSkåne 
    
  



KALLELSE 
Datum 
2022-09-30 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE  
 
 

 

2 

F|redragningslista  
brende/F|redragande  

1 Upprop ................................................................................................................................... 3 

2 Faststlllande av f|redragningslistan................................................................................... 4 

3 Anmllan om jlv .................................................................................................................... 5 

4 Val av justerare och bestlmmande av dag och tid f|r protokollets justering ................ 6 

5 Beslut om delårsrapport 2022 .............................................................................................. 7 

6 Information om ansökan om Finsam Medel ...................................................................... 8 

7 Information om beslut om ansvarsfrihet ............................................................................ 9 

8 Förbundschefen informerar ............................................................................................... 10 

9 gvrigt ................................................................................................................................... 11 
  



KALLELSE 
Datum 
2022-09-30 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE  
 
 

 

3 

1 Upprop  

brendebeskrivning  

Förslag till beslut 

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande 
ledamöter är närvarande.  

_____  
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2 Faststlllande av f|redragningslistan  

F|rslag till beslut   

Styrelsen beslutar: Föredragningslistan fastställs.  

_____  
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3 Anmllan om jlv  

F|rslag till beslut  

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

brendebeskrivning  

Kommunallagen 6 kap 

24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta 
eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som inte någon 
annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.  

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, 
skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av 
jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan 
tillkallas utan olägligt uppskov.  

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut 
varigenom nämnden avgör ärendet. Lag (1994:690).  

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om 
1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon 
annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 
honom själv eller någon närstående,  
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som 
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till, 
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans 
opartiskhet i ärendet. Lag (2003:519).  

26 § Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.  

_____  
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4 Val av justerare och bestlmmande av dag och tid f|r 
protokollets justering  

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar: 

 
1. Margareta Johansson utses att justera dagens protokoll (enligt lista för justering) 

2. Dagens protokoll justeras på via Docusign, senast tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 12:00.  

_____ 
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5 Beslut om delårsrapport 2022 

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar: 
Att godkänna Delårsrapport 2022 för Finsam MittSkåne. 

brendebeskrivning  

Förbundschefen har tagit fram en Delårsrapport. 

 

Beslutsunderlag  

1. Delårsrapport Finsam MittSkåne 2022.pdf. 

_____  
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6 Information om ansökan om Finsam Medel  

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar: 
Att tacka för informationen.  

brendebeskrivning  

Tre ansökningar om Finsam-medel har inkommit till förbundet. 

 

Beslutsunderlag  

1. Rehabcentralen Gröna Huset.pdf. 
2. VILJA 2.0.pdf. 
3. KUR – Kultur på recept.pdf. 

_____  
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7 Information om beslut om ansvarsfrihet  

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar: 
Att tacka för informationen  

brendebeskrivning  

Beslut om ansvarsfrihet 2021 har inkommit från Höör, Hörby och Eslövs kommun. 
 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse 220429.docx.pdf. 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 46, 2022 Godkännande av årsredovisning för Finsam MittSkåne 2021 

och beviljande av ansvarsfrihet .pdf 
3. Kommunfullmäktige 2022-06-15 (2022-06-15 KF §67).doc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



KALLELSE 
Datum 
2022-09-30 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE  
 
 

 

10 

8 Förbundschefen informerar  

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar:  
Informationen läggs till handlingarna.  

brendebeskrivning  

Information om Finsam MittSkånes verksamhet. 

- SUS rapport augusti, 2022 
- Uppföljning Verksamhetsplan 2022. Insats Aktiv skjutes till nästa kvartal till följd av 

rekrytering av Rehabkoordinator. Utbildningsdag 30/9 senarelägges till följd av byte 
av förbundschef. 

Beslutsunderlag  

1. 2022-08-31_SUS alla insatser.pdf  
2. 2022-08-31_SUS Vilja.pdf 
3. 2022-08-31_SUS Frukostföreläsningar 

 
 

_____ 
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 9 gvrigt  

F|rslag till beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att tacka för informationen. 
 
brendebeskrivning  

Beslutsunderlag  

 

_____ 
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