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

Nr 5

Styrelsemöte. Samordningsförbundet i Norra Örebro Län. SOFINT
Tid: 09.00- 10.45
Plats: Försäkringskassan, Lindesberg
Närvarande

Ledamöter
Maud Björnemalm, Försäkringsdelegationen
Thomas Esbjörnsson, Landstinget
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun
Gerd Erlandsson, Nora kommun
Ingemar Javinder, Ljusnarsbergs kommun
Ersättare
Christer Hultgren, Lindesbergs kommun
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Patrik Öhrström, Landstinget
GunBritt Parsmo, Nora kommun
Anniette Lindvall, Försäkringsdelgationen
Övriga
Stig Grönkvist, Verkställande tjänsteman
Lennart Jansson, 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 Ingemar Javinder att justera dagens protokoll.
§4
Administrativa frågor
Lindesbergs kommun har åtagit sig att sköta de administrativa frågorna
vad gäller attest, delegation, kontering, fakturahantering, arkiv, revision
mm.
Lennart Jansson, Lindesbergs kommun, redovisade förslag till attestordning för samordningsförbundet. Efter justering av beloppsgräns fastställdes förslag till beslut. Se bilaga.
§5
Ansökningar om projektmedel
Styrelsen hade en inledande diskussion om principer för beviljande av projektmedel. Om ett beviljat projekt visar sig vara framgångsrikt skall det
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nya arbetssättet, metoder m m återföras till linjeorganisationen dvs tilllämpas på alla berörda enheter inom Norra Länsområdet. Avsikten skall ej
heller vara att pågående samverkansprojekt skall kunna överföras till SOFINT-projet med oförändrat innehåll.
Avsikten med SOFINT-verksamheten måste vara att tänka i
nya/utvecklade banor och där de flesta/alla parterna är inblandade.
Projektansökningar
SIGMA, Samverkansgruppen i Nora
Styrelsen beviljade bifall till ansökan.
Beslutet innebär medel om 605 000 kronor för år 2006,avseende 320 000 för
personalkostnader samt 285 000 kronor för övriga kostnader.
Styrelsen fastslog ett inriktningsbeslut för projektet på tre år men beviljade
nu medel för år 2006.
Framtidsverkstad, Nora
Styrelsen avslog ansökan.
Motivering: Ansökan avser en aktivitet som endast berör den kommunala
verksamheten med arbetslösa ungdomar.
Behov av ytterligare resurser till ett pågående projekt (Lanternan), Lindesberg
Styrelsen avslog ansökan.
Motivering: Ansökan avser en förstärkning av pågående projektet, Lanternan i Lindesberg. Försäkringsdelegationen i Örebro län har nyligen beviljat projektmedel t o m 31 mars 2006. Medfinansiär till detta är Lindesbergs
kommun. Lanternan och dess föregångare Fyren har varit verksamma som
projekt under ett antal år. Här finns det anledning att inblandade parter
(Lokala samverkansgruppen) diskuterar igenom denna fråga.
Om denna diskussion leder till ett förnyat, utvecklat sätt att angripa problemet kan givetvis förnyad ansökan lämnas in.
Behov av resurser för samhällsinsatser för ungdomar i åldern 17-25 år,
Lindesberg
Styrelsen avslog ansökan.
Motivering: Ansökan har tagits fram av socialförvaltningen i Lindesberg.
Av ansökan framgår inte hur övriga medaktörer har involverats/informerats av detta projektidé. Ej heller har påvisats övriga medaktörers behov och synpunkter.
Ansökan kan därför inte beviljas i dess nuvarande form.
Här finns det anledning att inblandade parter
(Lokala samverkansgruppen) diskuterar igenom även denna fråga.
Om denna diskussion leder till ett förnyat, utvecklat sätt att angripa problemet kan givetvis förnyad ansökan lämnas in.
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§6
Mötestider 2006.
Styrelsen beslutade om följande mötestider för första halvåret 2006.
26 januari kl 14.00
20 mars kl 09.00
27 april kl 14.00
1 juni kl 14.00
§7
Övriga frågor
Verkställande tjänstemannen redovisade de besök och diskussioner som
han genomfört på Norr med syfte att informera om SOFINTs verksamhet
och även för att inspirera till nya kreativa lokala idéer.
Verkställande tjänstemannen fick även styrelsens uppdrag att kontakta de
rehableverantörer som inlämnat förslag till tjänster. SOFINT är ingen
upphandlingsorganisation och därför måste projekt, aktiviteter osv initieras från parterna i samordningsförbundet.
§8
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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Maud Björnemalm
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Ingemar Javinder
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