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Finansiell samordning i Norra Örebro län
Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.
Landstinget, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan
Datum

2005-10-03

Protokoll
Nr 3
Styrelsemöte. Samordningsförbundet i Norra Örebro län. SOFINT
Tid:

09.00-11.15

Plats:

Försäkringskassan, Lindesberg

Närvarande:

Ledamöter
Maud Björnemalm, Försäkringsdelegationen
Gurli Heisner, Arbetsförmedlingen
Thomas Esbjörnsson, Landstinget
Ingemar Javinder, Ljusnarsbergs kommun
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun
Gerd Erlandsson, Nora kommun
Ersättare
Gunbritt Lindén Parsmo, Nora kommun
Christer Hultgren, Lindesbergs kommun
Övriga
Stig Grönkvist, Verkställande tjänsteman
Satu Siermala, Lindesbergs kommun

§1
Mötets öppnande
Maud Björnemalm, hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2
Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
Val av protokollsjusterare
Förutom ordföranden utsågs Lilian Stenqvist att justera dagens protokoll.
§4
Administrativa frågor
Lindesbergs kommun har vidtalats för att sköta de administrativa frågorna vad
gäller attest, delegation, kontering, fakturahantering, arkiv, revision m m. Trots
ett antal påstötningar har något förslag på administrativa rutiner ännu ej kommit.
Ordföranden kontaktar Lindesbergs kommun för att påskynda detta arbete.
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Samhällsmedicinska enheten, USÖ , Thomas Falk, skall kontaktas för diskussion om deras medverkan vid uppföljning av verksamheten i samordningsförbundet. Ansvarig för denna kontakt är Stig Grönkvist.
§5
Måldiskussion
Styrelsen diskuterade utsänt material angående mål för verksamheten.
Som underlag för denna diskussion kommenterade Satu Siermala, Socialförvaltningen, Lindesbergs kommun, den kartläggning som hon och Annika Lidner,
Försäkringskassan, gjort i början av året i de fyra kommunerna i Norr.
Styrelsen enades om ett gemensamt måldokument. Se bilaga.
§6
Start av verksamheten
Styrelsen diskuterade hur det mer operativa arbetet skall komma igång. Man
påpekade också vikten av tydlighet när verksamheten startar. För att verksamheten skall fungera framöver är det också viktigt att lokala nätverk finns. De
lokala samverkansgrupperna får en utökad roll vad gäller projekt, samordning
samt information till och från SOFINT. Man får också överväga om chefsgruppen från berörda parter i samordningsförbundet skall fungera som styrgrupp/referensgrupp åt SOFINT. Verkställande tjänsteman ansvarar för aktiveringen av de lokala samverkansgrupperna.
Tisdagen den 1 november 2005 anordnas en informationsdag till berörda chefer och handläggare inom SOFINTs område. Denna dag lämnas information om
lagstiftning, exempel från andra delar av landet samt om hur vi på Norr skall
arbeta.
§7
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet
Justeras

/

2005

Maud Björnemalm

Justeras

/

Lilian Stenqvist

2005

2 (3)

SOFINT

Finansiell samordning i Norra Örebro län
Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.
Landstinget, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan
Datum

2005-10-03

3 (3)

