SOFINT

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

2006-03-20

Protokoll

Nr 6

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
Monica Andersson, Nora kommun
Ingemar Javinder, Ljusnarsbergs kommun
Irja Gustavsson, Lindesbergs kommun
Ersättare
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
GunBritt Parsmo, Nora kommun
Övriga
Stig Grönkvist, Verkställande tjänsteman
Ewa Rodenfelt, Lindesbergs kommun
Ulla Berg, Activa
Örjan Samuelsson, Activa

§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
Information från Activa
Örjan Samuelsson och Ulla Berg från Stiftelsen Activa lämnade en information om Stiftelsens verksamhet i länet. Information gavs om huvudma nnaskap, inriktning av verksamheten samt vilka tjänster man tillhandahåller.

§5
Administrativa frågor
Ewa Rodenfelt informerade om och delade ut blanketter för arvoden, reseersättningar m m. Hon redogjorde även för innehållet i årets bokslut.
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§6
Verksamhetsberättelse
Styrelsen godkände förslag till verksamhetsberättelse för 2005.
Se bilaga 1
§7
Bokslut 2005
Styrelsen godkände förslag till bokslut för 2005.
Se bilaga 2
§8
Verksamhetsplan 2006
Efter justering godkändes förslag till verksamhetsplan för 2006.
Se bilaga 3
§9
Budget 2006
Till budget för 2006 fastställde styrelsen att årets kapitaltillskott från me dlemmarna, dvs 1 200 000 kronor, samt överskottet från 2005 skall utgöra
den totala budget för 2006. Styrelsen fann ej skäl, i detta initiala skede, att
dela upp budgeten på underkonton då den största delen av kostnaderna
kommer att avse projektkostnader samt deltidslönen till den verkställande
tjänstemannen.

§10
Ansökningar om projektmedel
Inledningsvis påminde Styrelsen om den principiella diskussionen som tidigare förts om principer för beviljande av projektmedel. Om ett beviljat
projekt visar sig vara framgångsrikt skall det nya arbetssättet, metoder m
m återföras till linjeorganisationen dvs tillämpas på alla berörda enheter
inom Norra Länsområdet. Avsikten skall ej heller vara att pågående samverkansprojekt skall kunna överföras till SOFINT-projekt med oförändrat
innehåll.
Avsikten med SOFINT-verksamheten måste vara att tänka i
nya/utvecklade banor och där de flesta/alla parterna är inblandade.
I anslutning till detta beslöt styrelsen att vid nästkommande styrelsesammanträde föra en ingående diskussion om verksamhet på sikt i samband
med projektverksamhet/projektansökan.
Projektansökningar
Unga utanför i Hällefors
Styrelsen remitterade ansökan till lokala samverkansgruppen i Hällefors.
Motivering: Ansökan har inkommit ifrån och undertecknats av enbart
tjänstemän på kommunen. Av ansökan framgår ej heller om och hur i så
fall övriga aktörer ser på förslaget.
Lanternan, Lindesberg
Styrelsen avslog ansökan men vidaresände samtidigt ansökan till Försäkringsdelegationen i Örebro län.
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Motivering: Försäkringsdelegationen har tidigare beviljat medel för detta
projekt t o m 31 mars 2006. Av denna anledning ansåg styrelsen att Fö rsäkringsdelegationen bör ta ställning till fortsatt verksamhet.

Unga/ungdomar – Lindesberg
Styrelsen beviljade bifall till ansökan
Beslutet innebär medel om 650 000 kronor för år 2006.
§12
Övriga frågor
Medverkan från samhällsmedicinska enheten.
Tidigare har USÖ deklarerat att man kommer att följa verksamheten inom
SOFINT. Kontakt tas nu för ta reda på hur detta kommer att ske.

§13
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Justeras

/

Maud Björnemalm

2006

Justeras

/

Lilian Stenqvist

2006
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Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2005.
Det finansiella samordningsförbundet ,SOFINT, i Norra delen i Örebro län, startade sin verksamhet den 1 juli 2005.
Budget för det första halvåret uppgick till 1 200 000 kronor. Försäkringskassan finansierar statens andel i förbundet dvs både för Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden. Kommunernas fjärdedel
fördelas mellan de fyra ingående kommunerna , Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora, efter storlek. Den resterande fjärdedelen står landstinget för.

Vid ett konstituerande sammanträde den 29 juni utsågs ordförande,
Maud Björnemalm, och vice ordförande Thomas Esbjörnsson.
Styrelsen utsåg även vid detta möte Stig Grönkvist till verkställande
tjänsteman för förbundet. Förordnandet omfattade 25 % av heltid.
Förbundets styrelse arbetade inledningsvis med att lägga upp rik tlinjer för förbundets verksamhet.
Vad gäller hanteringen av de administrativa rutinerna beslöt styrelsen att Lindesbergs kommun skulle utföra dessa. I detta arbete ingår även arkiv och diarium.
För att underlätta kontakter och information har en hemsida sofint.se upprättats.
Revision av samordningsförbundets verksamhet skall utföras av
revisorer från respektive part.

Med ledning av den kartläggning som gjordes i norra länsdelen
innan samordningsförbundet startade fastslog styrelsen följande
prioriterade målgrupper :
* Personer, upp t o m 29 år, med svag förankring på arbetsmarknaden
*Lågutbildade ensamstående kvinnor, oftast med flera barn.
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Den 1 november anordnades en informationsträff för hela norra
länsdelen. Intresset var stort och drygt femtio personer var närvarande. Även media med radio, Tv och press var närvarande.
På informationsträffen redovisades bakgrunden till den nya lagstiftningen. Från Göteborg, Hisingen, gavs information om Deltaprojektet. Försäkringskassans huvudkontor gav en spegling av
ohälsosituationen i Norra Örebro län.
Vidare fördes en diskussion om det praktiska arbetet framöver.
Den verkställande tjänstemannen har därefter besökt samtliga berörda lokala samverkansgrupper för att ytterligare diskutera och
inspirera möjligheterna i detta samordningsförbund.
Samordningsförbundet, via vice ordföranden och verkställande
tjänsteman har medverkat på en rikskonferens om erfarenhetsutbyte om finansiell samordning.
Under 2005 har fyra ansökningar om projekt inlämnats.
Styrelsen har bifallit en av dessa ansökningar, SIGMA, i Nora.
För SOFINT

Maud Björnemalm
Ordförande

Ingemar Javinder

Thomas Esbjörnsson
Vice ordförande

Ulla Bäcker

Lilian Stenqvist

Irja Gustavsson

Monica Andersson
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Bilaga 2
RESULTATRÄKNING

2005

Intäkter
Nettoomsättning
Öresavrundning Övriga rörelseintäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Övriga erhållna bidrag
Summa intäkter

0,50
600 000,00
300 000,00
300 000,00
1 199 999,50

Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-

14 436,50
103 700,58

Summa kostnader

-

118 137,08

ÅRETS RESULTAT

1 081 862,42

BALANSRÄKNING

2005-12-31

Tillgångar

Not

Omsättningstillgångar
Övr. upplupna intäkter
Kassa och bank
S:a Tillgångar

351 000,00
749 727,00

1

1 100 727,00

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

1 081 862,42

Kortfristiga skulder

18 864,58

Skulder

S:a Skulder och eget kapital

2

1 100 727,00

Noter
1 Landstinget, Ljusnarsbergs kommun, samt del av Nora kommun
2 Löneskulder
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Bilaga 3

Verksamhetsplan 2006
För 2006 skall verksamheten utvecklas ytterligare.
Efter de inledande procedurerna, målformulering samt igångsättande av
administrativa rutiner samt inledande projekt är det nu dags att utveckla
verksamheten.
Styrelsen skall fortsätta diskussionen om hur det finansiella samordningsförbundet kan underlätta det myndighetsgemensamma rehabiliteringsarbetet. Med denna anledning kommer förbundet att föra dialoger med de lokala samverkansgrupperna i respektive kommun.
Årets tillkommande budgetmedel samt överskottet från föregående år
kommer i huvudsak att användas till projektverksamhet.
Uppföljning av pågående projekt skall ske fortlöpande.
Det påbörjade informationsutbytet med de finansiella förbunden i Ludvika/Smedjebacken, Fagersta/Norberg och Avesta/Hedemora kommer att
fortsätta.
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