
 
PROTOKOLL 
Datum 
2022-03-25 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE 
 

Plats och tid     Digitalt, via Teams 
   Fredagen den 25 mars 2022 kl.13:30 

 
Beslutande    Hanna Ershytt (C), ordförande 

   Margareta Johansson (KD), vice ordförande 
   Stefan Borg (SD) 
   Claus-Göran Wodlin (M) 

Cecilia Braun, Försäkringskassan 
   Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen 

    
 
 
 
Utses att justera   Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen 
 
Justeringens plats och tid   Docusign, senast 2022-04-01 kl. 12.00 
 
 
 
Sekreterare         

Camilla Hinderson 
 
 
 
Ordförande    Hanna Ershytt 
 
 
 
Justerande         

Marie-Louise Lindbladh 
 
 
Övriga     Sofia Lögdberg, förbundschef Finsam MittSkåne 
     Camilla Hindersson, sekreterare Finsam MittSkåne 
     Kent Staaf (S) 

Gabriella Lidquist, Försäkringskassan  
Agneta Nilsson (S) 
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1 Upprop  
Beslut 

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

_____  

  

DocuSign Envelope ID: 7F15AA71-F937-49A4-B3C5-DCA96417F17A



PROTOKOLL 
Datum 
2022-03-25 

  
 
FINSAM MITTSKÅNE  
 
 

4 

 

2 Faststlllande av f|redragningslistan  
Beslut  

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- Att frågor från Marie-Lousie Lindbladh avseende förtydligande kring 
Förstudien Fontänhus och ansökningsförfarande för Finsam-medel läggs 
under punkt 12 Övriga frågor. 

- Att frågor från Sofia Lögdberg avseende bankbehörighet läggs som en 
separat punkt – punkt 11.  

- Att diskussion kring digitala eller fysiska möten läggs under punkt 12 Övriga 
frågor. 

_____  
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3 Anmllan om jlv  
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  
Beslut  

Styrelsen beslutar: 

 
1. Marie-Louise Lindbladh utses att justera dagens protokoll (enligt lista för 
justering). 

2. Dagens protokoll justeras på via Doccusign, senast fredagen den 1 april 2022 kl. 
12:00.  

_____ 
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5 Val av Vice ordförande  
Beslut  

Styrelsen beslutar: 
Att godkänna arbetsutskottets nominering av Margareta Johansson (KD) Höörs 
kommun.  

Tillägg: 
Margareta Johansson avstår från att rösta i beslutet. 

brendebeskrivning  

Då Gabriel Barjosef lämnade sitt uppdrag som ordförande i december 2021, gick 
uppdraget över till Hanna Ershytt.  I och med detta, ska nu ny vice ordförande väljas 
under perioden 2022-03-25 tom 2023-04-01.  

 

Beslutsunderlag  

1. Underlag 15§ och 17§ Lag (2004:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

_____  
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6 Skrivelse från Cecilia Braun och Jakob Svensson  
Beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att påbörja arbetet kring styrelsens visions- och målarbete vid styrelsemötet i 
september.  
 
brendebeskrivning  

Jakob Svensson och Cecilia Braun inkom 2021-12-03 med en skrivelse där de 
förslår att Finsam MittSkåne kontaktar Lawrence Flynn för att arbeta med styrelsens 
visions- och målarbete.  
Ärendet behandlades på Finsam MittSkånes arbetsutskott 2022–02-då det 
beslutades att det i nuläget inte är aktuellt att ta in en konsult för detta uppdrag.  
  
  
  

Beslutsunderlag  

1. Skrivelse från Jakob Svensson och Cecilia Braun.pdf 

_____  
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7 Ansökan förstudie ESF  
Beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att tacka för informationen. 

brendebeskrivning  

Finsam MittSkåne har ansökt om medel från ESF, Utlysning Sydsverige: Förstudier 
Aktiv inkludering: 2022/00040  

Syftet med ansökan är att genomföra en förstudie inför kommande utlysning inom 
ESF+. 

Beslutsunderlag  

1. ESF ansökan Arbetslöshetshälsovård 

_____  
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8 Avslut insats Saknas 
Beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att avsluta insats Saknas med omedelbar verkan. 

brendebeskrivning  

Saknas är en insats som drivs av Finsam MittSkåne med slutdatum 2023-06-30. 
Under 2020–2021 genomfördes en pilot av insatsen i Hörby kommun. Piloten gav 
goda resultat, vilket påvisades i slutrapporten för piloten under hösten 2021. I 
samband med uppstarten av ”steg 2” av Saknas, har ingen av kommunerna visat 
intresse för att delta i insatsen och en styrgrupp har inte kunnat bildas. 
Förbundschefen anser att det inte är möjligt att driva en insats av detta slag om inte 
kommunerna medverkar och förslår därför att styrelsen beslutar att avsluta insats 
Saknas med omedelbar verkan.  

 
 

_____  
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9 Årsredovisning 2021  
Beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att godkänna Årsredovisning 2021, med följande tillägg; 
 
1.  Under punkt 1.1 Översikt över verksamhetens utveckling - korrigera namn för 
AF:s representant, samt att under rubriken Väsentliga styrelsebeslut under 2021, 
lägga till att styrelsen beslutat att ställa sig positivt till ansökan avseende ESF-medel 
under 2022.  
 
brendebeskrivning  

Kansliet har upprättat ett förslag till årsredovisning 2021. Denna har granskats av 
revisorerna och rapporten bifogas. 

Beslutsunderlag  

1. Årsredovisning Finsam MittSkåne 2021.pdf  
2. Rapport MittSkåne 2021.pdf  

 
 

_____  
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 10 Förbundschefen informerar  
Beslut  

Styrelsen beslutar:  
Att lägga informationen till handlingarna med följande tillägg; 

1. Avseende Årshjul - att redovisning av tertial 1 flyttas till styrelsemötet den 
17/6, enligt förslag från förbundschefen.  

brendebeskrivning  

Information om Finsam MittSkånes verksamhet. 

- SUS rapport jan, februari 2022 
- Årshjul Finsam MittSkåne 
- Uppföljning Verksamhetsplan 2022 
- Ansvarsfrihet för Finsam avseende Hörby Kommun 
- Beslut Representant från Arbetsförmedlingen 

Beslutsunderlag  

1. SUS Frukostmöte jan-mars 2022.pdf  
2. SUS Vilja jan-mars 2022.pdf 
3. Årshjul Finsam MittSkåne Styrelse 2022.pdf 
4. Beslut om ansvarsfrihet Hörby Kommunfullmäktige 2022-01-31 KF §9.pdf 
5. Internt beslut AF representanter FINSAM Eslöv-Höör-Hörby 2022.pdf 

 

_____ 
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11 Behörighet i bank 

Beslut  

Styrelsen beslutar: 
Att ordförande Hanna Ershytt utses att få behörighet för att externa betalningar och 
överföringar ska kunna göras två i förening, samt att Hanna Ershytt och Margareta 
Johansson kontaktar Sparbanken Skåne i Eslöv för att underteckna handlingarna.  

brendebeskrivning  

KPMG påpekar i sin granskning att det skall krävas två i förening för att genomföra 
en extern betalning eller överföring. Av denna anledning, behöver någon från 
styrelsen, lämpligen ordföranden, utses att jämte förbundschefen, ha denna 
behörighet. För att detta ska kunna genomföras, måste firmatecknarna, dvs 
ordförande och vice ordförande boka tid hos Sparbanken Skåne i Eslöv. 
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 12 gvrigt  
Ärendebeskrivning  

 

1. Frågor från Marie-Louise Lindbladh, AF: 
- Förstudie Fontänhus, förtydligande kring tidsram och syfte.  

Svar: Camilla Hindersson, ansvarig strateg, besvarar frågan. 
 

- Hur ser ansökningsförfarandet till Finsam ut? Finns det någon blankett och 
hur ser det ut med ställtider för svar från styrelse?   
Svar: Förbundschef svarar att Finsam MittSkåne håller på att ta fram 
blanketter för detta, vilka kommer att finnas på www.finsammittskane.se. 
Lämplig ställtid mellan det att beredningsgruppen haft möte tills dess att 
styrelse fattar beslut, bör vara cirka 1 månad så att möjlighet att förankra 
tänkta förslag hinns med hos alla parter.  

 

2. Diskussion angående huruvida resterande styrelsemöten 2022 ska hållas 
digitalt eller fysiskt. Styrelsen beslutar att, förutom juni- och novembermötet, 
ska alla styrelsemöte hålls digitalt. Styrelsemötet i juni kommer att hållas i 
Hörby och Stefan Borg kommer att ordna med bokning av lokal.   

 

_____ 
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