FINSA
SAMORDNINGSFÖRBUNDET
BURLÖV-STAFFAN STORP

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 november 2021
Plats:

Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv, lokal Lilla Sess

Tid:

Klockan 13:00-15:20

Kallade ledamöter

Sara Vestering, ordförande
Torbjörn Lövendahl, stf ordinarie
Gunilla Nordgren
Karin Alstersjö
Alexandra Fusoi
Anna Hellström, Förbunds chef

Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Samordningsförbundet

Kallade ersättare

Owe Håkansson
Carina Dilton
Caterina Holmström
Michael Johnsson

Burlövs kommun
Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Beredningsgrupp

Annette Ekenberg
Catharina Petersson
Eva Nevtelen
Kristina Svensson
Camilla Lundgren
Ann-Louise Norlund
Victoria Boklund

Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Vårdcentralen, Arlöv
Psyk mott, Burlöv
Vårdcentralen,
Staffanstorp

Anmält förhinder

Anette Ekenberg
Catharina Petersson
Eva Nevtelen
Camilla Lundgren
Ann-Louise Norlund
Victoria Boklund

Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Arbetsförmedlingen
Vårdcentralen, Arlöv
Psyk mott, Burlöv
Vårdcentralen,
Staffanstorp
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Carina Dilton
Caterina Holmström
Michael Johnsson

Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Mötet inleds med kort presentation av TalangAkademin, Stig-Arne Bäckman, sen följer
samtal med styrelsen, Karin Palmkvist och beredningsgruppen gällande målen för 2022 i 1
timme. Därefter tar styrelsemötet vid.

Utses att justera
Protokoll ska anslås senast den 9 december 2021.
Protokollet justeras senast den 9 december 2021.

Justeringens plats och
tid:
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Al exandra Fusoi

Ans lagsbevis
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
2021-11-25
2020-12-09
2020-12-09
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp,
Torget 1, Staffanstorp

Protokoll
§ 70

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet, hälsar välkommen och
presentation av deltagarna.

§ 71

Godkännande av dagordning
Samord ningsfö rbundet beslut ar
att godkänna dagordningen.

§ 14-28
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§ 72

Protokoll och protokolljustering
att utse Anna Hellström till att föra protokoll
att utse Alexandra Fusoi att jämte ordförande justera
dagens protokoll
att protokollet justeras den 09 december 2021

Protokollet ska anslås senast den 09 december 2021

Ans lagsbevis
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

§ 73

Samordningsförbun
2021-11-25
2020-12-09
2020-12-09
Samordningsförbun
Torget 1, Staffansto

Protokoll från föregående möte

Samordningsförbundet beslutar
att lägga det justerade protokollet från föregående
styrelsemöte till handlingarna.
§ 74

Presentation av TalangAkademin, Stig-Arne Backman

Film om TalangAkademin (ca 4 min)
https://youtu.be/EEXwBsnugnA

Diskussion med anmälda från beredningsgruppen, Karin
Palmqvist och styrelsen angående mål inför 2022.
Beredningsgruppen hade inkommit med målgrupper
som behöver stöd/insatser och frågan om kvotflyktingar
kom upp, faller dessa inom ramen för FINSAMS insatser?
Psykisk ohälsa dominerar fortfarande stort och kommer
troligtvis att öka liksom behov av insatser som främjar
samverkan och samarbete mellan
verksamheterna/samarbetsparterna. Om personen inte
är inskriven, hur många får stöd/ersättning i det dolda,
tex unga som blir försörjda av sina föräldrar?
Styrelsemötet börjar
§ 75

Diskussion kring målen för 2022

Styrelsen vill knyta beredningsgruppen närmare
styrelsens arbete för att få en klarare bild av
verksamheternas olika utmaningar och behov och
kommer därför att bjuda in till varje styrelsemöte med
start 2022, detta för att förstärka kommunikationen,
utöka nätverket och få en klarare bild av målen för
FINSAM. Beredningsgruppen kommer att närvara första
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timmen på styrelsemötet och sedan tar ordinarie
styrelsemöte vid. Datum för mötena ska skickas ut i god
till bägge parterna. I dagsläget är det projekt på väg in
men har inte kunnat prisbestämmas än.

Ansökan Försäkringskassan med samarbetspartners
§ 76

Samordningsförbundet beslutar

att bifalla ansökan

Verksamhetsplan och budget 2022
§ 77

Samordningsförbundet beslutar

att kalla till extra styrelsemöte den 30 november då
frågor som inte kan besvaras vid mötet har uppkommit

§ 78

Preliminär information Medelstilldelning 2022

Förbunds chef informerar att sökta medel preliminärt
har godkänts enligt beslut från Försäkringskassan.

§ 79

Beslut ansvarsfrihet
Förbunds chef informerar att styrelsen har fått
ansvarsfrihet från alla medverkande parter för 2020

§ 80

SamTeam, begäran om utökad budget

Samordningsförbundet beslutar
att ansökan ska gå tillbaka på återremiss
§ 81

Dataskyddspolicy för Samordningsförbundet

Förbunds chef informerar att Dataskyddsmyndigheten
har ändrat namn till lntegritetsskyddsmyndigheten och
policyn är uppdaterad.
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§ 82

Rutiner för personuppgiftsincident
Förbunds chef informerar att Dataskyddsmyndigheten
har ändrat namn till lntegritetsskyddsmyndigheten och
policyn är uppdaterad.

§ 83

Förslag till mötestider 2022
Samordningsförbundet beslutar

att godkänna datum för mötestiderna för 2022
§ 84

Justerare 2022
Samordningsförbundet beslutar
att godkänna justerarna för 2022

§ 85

Motion gällande höjning av medlemsavgifter NNS
Förbunds chef informerar att höjningen av
medlemskapet i NNS för tillfället är nerlagt då motion
från annat förbund inkommit till NNS hur arbetet kan
fortgå utan höjning av medlemsavgiften. Beslut om en
eventuell höjning kommer att tas den 2 december på
NNS styrelsemöte

§ 86

Övriga frågor
Ordförande meddelar att Maria Hemåker Apell slutar vid
årskiftet.
Svar till Försäkringskassan om det höga egna kapitalet:
Det har varit stora svårigheter att samverka, samarbeta
eller nätverka på grund av pandemin samt att
samverkansparterna har haft stora utmaningar i sina
egna verksamheter som har begränsat möjligheterna till
samverkan. Workshops, frukostmöten och utbildningar
har inte kunnat genomföras på grund av restriktionerna,
ett planerat frukostmöte med ett stort antal anmälda
fick ställas in två dagar innan genomförandet. Styrelsen
kommer att knyta beredningsgruppen närmare sitt
arbete för att få en bättre kommunikation, skapa
utrymme för ideskapande genom att dela med sig av
varandras kunskap, erfarenheter och nätverk. Projekt är
på väg in men har inte kunnat prisbestämmas än.
Förbunds chef ska återuppta sitt nätverkande, sprida
information om FINSAM, vad vi står för och vad vi kan
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bistå med. Vi är alla en del av ett stort puzzel och saknas
det en bit så blir det ofullständigt.

§

87

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare

