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Beslutande

Susanne Grundström Ordf. Hällefors
Linda Matstoms, Försäkringskassan
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen (from §32)
Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg
Sven Erik Larsson, Lindesberg
Susanne Forsberg, Nora (from §38)
Maria Lönnberg, Region Örebro län (from §33)
Ersättare

Ej Beslutande

Övriga deltagare

Olle Kalat, (Förbundschef)
Mirel Kevric, (Mötessekreterare)
Anette Holm, (Samordnare Coachingteamet) §33

Frånvarande ordinarie ledamöter
och ersättare

Lars Göran Zetterlund, Vice ordf. Region Örebro Län
Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, Ersättare
Gert Stark, Ljusnarsberg Ersättare
Tuula Marjeta, Lindesberg Ersättare
Johan Stolpen, Hällefors Ersättare

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Mirel Kevric
Ordförande

Susanne Grundström
Justerande

Linda Matstoms

Organ

SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum

2021-06-04

Datum för
anslags publicerande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift
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§ 29. Mötets öppnande


Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 30. Godkännande av dagordningen
Genomgång av dagordningen.
Styrelsen beslutar


att godkänna dagordningen med en ändring av förbundschefen där §32 och §33 byter
ordning.

§ 31. Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutar


att Linda Matstoms, Försäkringskassan ersätter Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg
som tilltänkt justerare då Ulla ev inte kommer närvara vid hela mötet. Linda
Matstoms, Försäkringskassan väljs således att tillsammans med ordförande justera
styrprotokollet.

§ 32. Redovisning coachingteamet verksamhet och ekonomi samt prognos
för helår.
Beslutsunderlag
Bilaga 3–4
Ärendet
Verksamhet
Muntlig presentation under styrelsemötet. Skriftligt underlag med SUS-statistik i detta
utskick.
Ekonomi
För tidsperioden 1jan-31 mars gör coachingteamet ett överskott på 163 379 kr.
Prognosticerat överskott för helåret 2021 uppgår till 262 529 kr. Orsaken till den relativa
sänkningen av överskottet under Q2-Q4 är att det from maj blir en extra lönekostnad på 0.5
tjänster och from augusti 1.0 tjänster.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Justerande sign.
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Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna med ett tillägg av styrelsen. Att
förbundschefen får i uppdrag att se över hur vi kan förhindra ett överskott av medel i
verksamheten. Resultat från uppdraget skall redovisas vid styrelsemötet i september.

§ 33. Ekonomisk rapport 1 jan -30 april
Beslutsunderlag
Bilaga 1–2
Ärendet
För perioden 1 januari-30 april gör förbundet ett resultat på -115 000 kr. Det negativa
resultatet innebär att förbundet för tidsperioden förbrukar hela medlemsbidragen. Dessutom
minskar det egna kapitalet i förbundet med 115 000 kr. Enligt budget skulle vi för
tidsperioden ha ett underskott på -401 000 kr. Av detta går att läsa ut att förbundet under
perioden förbrukade 286 000 kronor mindre än vad vi budgeterat. Differensen mellan budget
och utfall förklaras helt med att förbundet hittills i år inte fått in och därmed inte heller
beviljat medel till finansierbara projekt. För detta kommer redogöras närmare under egen
punkt i dagordningen.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna och godkänna den ekonomiska rapporten.

§34. Fastställd förbundsordning, Försäkringskassan
Beslutsunderlag
Bilaga 5
Ärendet
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av lagstiftning,
främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av förbundsordningen, ett styrdokument för
förbundet som fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014.
Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades till medlemmarna under 2017 men
fastställdes aldrig.
Under 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med anledning av
revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det tidigare
påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning för SOFINT.
Förslag till ny förbundsordning skickades ut till medlemmarna under våren 2020.
Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-04
Protokollnummer: # 3–2021

Försäkringskassan beslutar den 12 november 2020 att anta förslaget till ny
förbundsordning för SOFINT.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

§35. Fastställd förbundsordning, Arbetsförmedlingen
Beslutsunderlag
Bilaga 6
Ärendet
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av lagstiftning,
främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av förbundsordningen, ett styrdokument för
förbundet som fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014.
Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades till medlemmarna under 2017 men
fastställdes aldrig.
Under 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med anledning av
revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det tidigare
påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning för SOFINT.
Förslag till ny förbundsordning skickades ut till medlemmarna under våren 2020.
Arbetsförmedlingen beslutar den 10 mars 2021 att anta förslaget till ny
förbundsordning för SOFINT.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

Justerande sign.
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§ 36. Fastställd förbundsordning SOFINT Beslutsunderlag
Bilaga 7.1-7.7
Ärendet
För ett samordningförbund skall det finnas en förbundsordning, som skall fastställas av
förbundets medlemmar.
Förbundet är bildat när förbundsordningen har fastställts av förbundsmedlemmarna eller vid
den senare tidpunkt som anges i förbundsordningen. Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Även förändringar av förbundsordningen ska beslutas av medlemmarna. Dessa ändringar
kan inte göras av styrelsen. Med medlem menas -fullmäktige i kommun och landsting
-ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som ledningen har
delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. Handbok för finanisell samordning,
utgiven av nationella rådet, rev juni 2016

Under våren 2019 initierades ett utarbetande av ny förbundsordning för
samordningsförbundet SOFINT. Förslaget gick ut på remiss till medlemmarna i september
2019. Efter inkomna förändringsförslag efter remissrundan så skickades ett nytt ”skarpt”
förslag ut i april 2020 med förslag till förbundsmedlemmarna att fastställa förslaget till
förbundsordning. Den 10 mars 2021 fastställda sista medlemmen förbundsordningen varför
den från detta datum träder i kraft.
Nu fastställd förbundsordning är i huvudsak ändrad enligt nedanstående stycken (se
fetmarkerad text)
”6 § STYRELSE
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju
ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare i
styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.
Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande för en period om två år.
Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år som val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
7 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Innan beslut om budget fattas ska samråd ske med medlemmarna.
Frågor om budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för verksamheten, beslut om
projekt eller beslut om ändring av redan pågående projekt, årsredovisning samt
tillsättning av förbundschef kräver kvalificerad majoritet med ¾.
15 § REVISORER OCH REVISION
Justerande sign.
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Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor.
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige
i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.
Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och regionfullmäktige.
Om kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora samt Region Örebro län,
beslutar om en gemensam revisor så är det denne revisor som granskar förbundets
räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning för de fem parterna.”
Förbundschefens förslag till beslut:


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

§ 37. Revisionsrapport och revisionsberättelse 2020 Beslutsunderlag
Bilaga 8. Revisionsberättelse
Bilaga 9. Revisionsrapport
Ärendet
Revisionsberättelse och revisionsrapport är upprättad för verksamhetsåret 2020. Presenteras
vid styrelsemötet.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

§ 38. Handlingsplan efter revision, SOFINT 2020 Beslutsunderlag
Bilaga 10 Handlingsplan
Ärendet
I revisionsrapport för verksamhetsåret 2020 ger revisorerna synpunkter på
förbättringsområden i SOFINT. Revisorerna synpunkter tillvaratas i förslag till
handlingsplan för 2021. Med anledning av det revisionsarbete som KPMG AB har utfört
avseende 2020 års revision och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen i juni
2021 så har förbundet upprättat en handlingsplan. Av revisionsrapporten framgår förslag på
Justerande sign.
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utvecklingsområden och förslag på hur styrelsen kan jobba vidare med dessa samt lyfta upp
frågeställningar som är viktiga att beakta i det fortsatta styrelsearbetet.
Handlingsplanen innehåller tre utvecklingsområden där man ska utveckla finansiella mål för
förbundet, fortsätta arbetet med att minska det egna kapitalet i förbundet samt ha en
uppföljning av internkontrollmoment vid styrelsemöten.
Förbundschefens förslag till beslut


Att fastställa handlingsplan med åtgärder baserat på revisorerna förbättringsförslag.

Styrelsen beslutar


Att fastställa handlingsplan.

§ 39. Beslut ansvarsfrihet för 2020, AF Beslutsunderlag
Bilaga 10
Ärendet
Arbetsförmedlingen beslutar den 21 maj 2021 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

§ 40. Regional FINSAM-konferens
Ärendet
SOFINT har för verksamhetsåret budgeterat 35 000 kr för regional FINSAM-konferens.
Samordningsförbunden i Örebro län har under flera år arrangerat en gemensam FINSAMkonferens, vid några tillfällen med samverkande aktörer. 2020 blev konferensen inställd pga.
Covid-19. I år planeras det för konferens, i första hand fysisk, men en digital konferens finns
också med som alternativ. Temat för årets konferens är psykisk hälsa och planeras till den 17
november.
Förbundschefens förslag till beslut


att besluta kring genomförande av regional FINSAM-konferens 2021.

Justerande sign.
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Styrelsen beslutar


att genomföra FINSAM-konferens 2021.

§ 41. Medelstilldelning SOFINT 2022
Ärendet
Styrelsen för SOFINT har vid styrelsemöte den 5 mars 2021 beslutat att önska en
medelstilldelning för 2022 på sammanlagt 3 986 tkr. Vid medlemssamråd i mars 2021 har
medlemmarna blivit informerade storleken på önskat belopp. Staten kommer i mitten av juni
2021 inkomma med ett preliminärt tilldelningsbeslut som övriga medlemmar ska erbjudas att
matcha. Efter besked om preliminär tilldelning kommer övriga medlemmar delges
information om matchningsyrkandet.
Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna.

§ 42. Projektidéer finansierade insatser
Ärendet
Under vintern 2020/våren 2021 har förbundets medlemmar via sin representation i
beredningsgruppen mottagit information om sökbara medel för finansiering av
samverkansinsatser från SOFINT. Under styrelsemötet redogör jag kort för innehållet i
respektive projektidé. Samtliga idéer befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.


Pilot/Utbildning/kompetenshöjning i arbetsförmågebedömningar med Activa
som utförare.



Medverkan i insatskatalogen (https://www.insatskatalogen.se/). Inköp av
tjänst samt av administratör under uppstartsperiod.



Tillsättning av arbetsträningsplatskoordinatorer. Anställning av 1-2
koordinatorer under ett ettårigt projekt för att bygga upp ett nätverk av
arbetsträningsplatser i norra Örebro län.

Justerande sign.
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Förbundschefens förslag till beslut


att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar


att lägga informationen till handlingarna med ett tillägg av styrelsen. Att
förbundschefen återkommer med fördjupande tankar och idéer kring projekten och hur
de ska prioriteras. Återrapportering skall ske vid styrelsemötet i september.

§ 43. Förbundschef informerar
BIP – Ett verktyg utvecklat i Danmark som följer både handläggare och individer under 5 år
i arbetsmarknadsrehabiliteringen och tar reda på vad som är verksamt i
rehabiliteringsprocessen. Detta verktyg har börjat användas av ett par samordningförbund i
Sverige. Nu finns det möjlighet för ett par samordningförbund i centrala Mellansverige att gå
ihop och söka ESF-medel för att ta del av utbildningsinsatsen.
Förbundschef återkommer med skriftligt underlag på nästa styrelsemöte.

§ 44. Övriga frågor
Protokoll – Diskussion kring hur styrelsen skall meddelas tidigare protokoll. Styrelsen enas
kring att fortsätta med tidigare ordning att protokollen läggs upp på Google Drive samt
webbplatsen och alla ledamöter ansvarar själva för att gå igenom protokollet.

§ 45. Nästa styrelsesammanträdande
10/9 2021 kl 08.30-12.00. Mötesform och tid bestäms vid ett senare tillfälle.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

