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Protokoll

Nr 6

Styrelsemöte. Samordningsförbundet i Norra Örebro Län. SOFINT
Tid: 14.00 -16.00
Plats: Försäkringskassan, Lindesberg
Närvarande

Ledamöter
Maud Björnemalm, Försäkringsdelegationen
Patrik Öhrström, Landstinget
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun
Monica Andersson, Nora kommun
Irja Gustavsson, Lindesbergs kommun
Ersättare
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
GunBritt Parsmo, Nora kommun
Övriga
Stig Grönkvist, Verkställande tjänsteman
Ewa Rodenfelt, Lindesbergs kommun

§1
Mötets öppnande
Maud Björnemalm , hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2
Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med följande tillägg under övriga frågor: Fördjupad kartläggning av ensamstående kvinnor samt mötestider för
andra halvåret 2006.
§3
Val av protokollsjusterare
Förutom ordföranden utsågs Patrik Öhrström att justera dagens protokoll.
4§
Revision
Revisor Gunilla Carlsson redogjorde för utförd granskning av årsredovis ning 2005.
Revisionens sammanfattning var följande:
”Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.”
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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§5
Budgetavstämning
Ekonom Ewa Rodenfelt redovisade aktuell budgetsituation samt hur kostnaderna fördelas under kommande år med nu fattade beslut.
Redovisningen påvisade att utrymmet för ytterligare projekt var synnerl igen begränsat om det finansiella samordningsförbundet har samma budget
under kommande år.
Av denna anledning önskar styrelsen att budgetramen för förbundet ökas
fr o m 2007 från nuvarande 1 200 000 kronor till 2 000 000 kronor.
Respektive part tar upp frågan i den interna budgetprocessen.
Enligt förbundsordningen skall förbundets budget för 2007 fastställas senast den 30 november 2006.
6§
Mål och inriktning av verksamheten
Styrelsen diskuterade inriktningen på kommande verksamhet. Förutom
projektverksamhet som kan utökas om budgeten förstärks anser styrelsen
att det är viktigt att man nu följer upp det initiala skedet med uppföljning,
information och diskussion på det lokala planet.
Av den anledningen kommer kommunvisa möten att ske med representanter från SOFINTs styrelse och lokala företrädare för parterna. Detta planeras ske under hösten i år.
7§
Verksamhetsplanering inför 2007
Förutom innehållet i ovanstående kommer styrelsen vid kommande sammanträden att ytterligare diskutera detaljerna i den kommande verksamhetsplanen.
8§

Ansökningar om projektmedel

Unga utanför i Hällefors
Ärendet har varit på remiss till de lokala parterna.
Styrelsen avslog ansökan.
Motivering:
Styrelsen hänvisar till kommunens lagstadgade uppföljningsansvar för
ungdomar upp till 20 år. Projektansökan avsåg ungdomar upp till 25 år
men med hänvisning till ovanstående uppföljningsansvar samt det i övrigt i
princip endast är arbetsförmedlingen som berörs av denna målgrupp anser
styrelsen att detta arbete skall ske inom ordinarie verksamhet.
9§
Övriga frågor
Fördjupad kartläggning
Styrelsen har tidigare prioriterat en målgrupp som består av ” lågutbildade
ensamstående kvinnor, oftast med flera barn.”
För att öka kunskapen om denna målgrupp är det nödvändigt med en fördjupad undersökning av dessa kvinnor.

2 (3)

SOFINT

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

2006-06-01

Enligt förslag från den verkställande tjänstemannen är en lämplig insats att
en tjänsteman på halvtid under tre månader gör denna kartläggning samt
även kommer med förslag på lämpliga åtgärder.
Kostnad för detta arbete kan beräknas till cirka 55 000 kronor och avser då
lön och sociala avgifter.
Beslut:
Verkställande tjänsteman får i uppdrag att se till att en fördjupad kartläggning görs för målgruppen ”lågutbildade ensamstående kvinnor, oftast
med flera barn.”
Sammanträdestider
Styrelsen beslutade om följande sammanträdestider för resten av år 2006.
21 augusti kl 14.00 på Försäkringskassan i Lindesberg
28 september kl 09.00 på Försäkringskassan i Lindesberg
2 november kl 09.00 på Försäkringskassan i Lindesberg
7 december kl 14.00 på Försäkringskassan i Lindesberg

§10
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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