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

Nr 4

Styrelsemöte. Samordningsförbundet i Norra Örebro Län. SOFINT
Tid: 09.00 – 10.45
Plats: Lindesbergs kommun
Närvarande

Ledamöter
Maud Björnemalm, Försäkringsdelegationen
Thomas Esbjörnsson, Landstinget
Ingemar Javinder, Ljusnarsbergs kommun
Lilian Stenqvist , Hällefors kommun
Gerd Erlandsson, Nora Kommun
Irja Gustavsson, Lindesbergs kommun
Ersättare
Patrik Öhrström, Landstinget
Övriga
Stig Grönkvist, Verkställande tjänsteman

§1
Mötets öppnande
Maud Björnemalm, hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2
Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
Val av protokollsjusterare
Förutom ordföranden utsågs Gerd Erlandsson att justera dagens protokoll.
§4
Administrativa frågor
Lindesbergs kommun har nu åtagit sig att sköta de administrativa sysslorna åt
förbundet. Förbundets diarium och arkiv kommer också att hanteras på kommunen. Utarbetat förslag på attestregler, delegationsordning m m skall den 23 november presenteras för förbundets ordförande. Under november månad skall
detta inledande arbete vara slutfört för att sedan fastslås på styrelsens decembermöte.
Styrelsen uppdrog till verkställande tjänstemannen att till respektive finansiär
rekvirera de anslagna medlen för 2005 och 2006.
Vad gäller den kommunala revisionen av samordningsförbundet skall de kommunala företrädarna utreda om revisionen kan ske gemensamt.
§5
Reflektion – informationsträff 1/11 – 05
Till informationsträffen den 1 november 2005 på Lindesberg lasarett kom 53
personer. Intresset för det finansiella samordningsförbundet är stort inom den
norra länsdelen och enligt styrelsens uppfattning är det nu viktigt med det lokala
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engagemanget. Styrelsen påpekar också vikten av att det kommande arbetet nu
bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner.
De lokala samverkansgrupperna är det naturliga forumet för diskussion på lokalplanet.
Samtliga ansökningar om SOFINT-medel skall inlämnas direkt till Samordningsförbundet för handläggning.
§6

Information från rikskonferens om erfarenhetsutbyte om finansiell samordning.
Thomas Esbjörnsson och Stig Grönkvist rapporterade från nämnda konferens
som ägde rum den 19 oktober 2005.
25 samordningsförbund har startats och som omfattar 9 län. Man kan konstatera
att verksamheten bedrivs mycket olika både vad gäller inriktning och omfattning. I stort sett kan man dock se att de huvudsakliga målgrupperna för verksamheten är identiska.
I årets budgetproposition framgår tydligt att regeringen anser det önskvärt med
fler samordningsförbund.
Verksamheten kommer att följas upp av statskontoret. Vidare påpekades att alla
projektdeltagare skall rapporteras in i ett gemensamt register (SUS)
Från forskarhåll framhölls att ”sabba inte det som finns”, gör inte samverkan till
en maktfråga samt att hitta nya sätt för samverkan.
§7
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
Justeras

/

2005

Maud Björnemalm

Justeras

/

Gerd Erlandsson

2005.
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