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SOFINT

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

Protokoll Nr 27

Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint

Datum: 2009-01-29
Tid: 9.00-12.00
Plats: Arbetsförmedlingen i Lindesberg
Närvarande Ledamöter
Ordf. Ingemar Javinder, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Monica Andersson, Nora kommun
Kristina Borén, Försäkringskassan
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun
Övriga
Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Håkan Holfve, förvaltningsekonom

§1

Inledning

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2

Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Lilian Stenqvist att justera protokollet.

§4
Enhetlig projektansökan
Sofint behöver skapa information om och en ny blankett med ifyllnadsanvisning
för kommande projektansökningar. Likaså finns behov av att anta en
arbetsordning för beredning av projektansökningar.
Styrelsen framhöll att det är viktigt att en ny ansökningsblankett blir enkel och
tydlig men att det också framgår vilka krav på t ex utvärdering som förbundet
ställer. Det är också viktigt att sökande kan få hjälp med att utveckla ansökan från
idéstadiet fram till färdig projektansökan. När det gäller hur arbetsordningen vid
projektberedning ska utformas är det också viktigt att den inte blir för omständlig.
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Presidiet tillsammans med verkställande tjänstemannen får uppdraget att arbeta
fram ett förslag.

§5
Ekonomistrukturen
Förbundets ekonom Håkan Holfve visar ett förslag till ny struktur i förbundets
ekonomisystem. Syftet är att anpassa denna till krav som t ex revisionen ställer.
Styrelsen tackar för informationen och ger Håkan Holfve klartecken att arbeta
vidare med detta.

§6

Rapporter

Verkställande tjänstemannen Bo Eriksson berättar att Folkhälsoteamet vill komma
till styrelsemötet 5 mars för att ge en delrapport om sin uppföljning till
inventeringen som gjordes inför förbundets bildande. De är välkomna.
Bo Eriksson frågar om det finns flera som är intresserade av att delta på SKL:s
”Arbetsmarknads- och näringslivsdagar” än ersättaren Ann Sjöström . Det gör det
inte och därför kommer Ann att erbjudas att delta.
Bo Eriksson rapporterar också att Payoff.nu har kommit igång med
utvärderingsarbetet och man räknar med att vara klara till mitten av mars.
Företaget kommer troligen att erbjuda ett verktyg för vår egen
uppföljning/utvärdering av projekt. Bestäms att Payoff.nu skall bjudas in till ett
seminarium tillsammans med projektledare/praktiksamordnare och representanter
för förbundsmedlemmarna i anslutning till styrelsemötet den 19 mars för att
presentera utvärderingarna. Likaså ska pressen bjudas in för att ta del av resultatet.
Bo Eriksson formulerar inbjudan som styrelseledamöterna

lämnar vidare

till dem i de egna organisationerna som behöver närvara. Förslagsvis ska
seminariet/styrelsemötet förläggas till Åkerby kursgård.
Vidare rapporterar Bo Eriksson om hur kontakten med Swedish Innovation Group
(SIG) utvecklats. Ledamöterna Ulla Bäcker och Kristina Borén kommer att träffa
SIG 4 februari i Karlskoga för att gå vidare med Arbetsförmedlingens och
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Försäkringskassans medverkan i projektet. Verkställande tjänstemannen kommer
också att delta vid mötet.
SIG kommer att arbeta med nio grupper om vardera åtta personer i vårt område
under varje år som projektet lever. Arbetsuppgifterna kommer i första hand bestå
av att motivera, stödja och hjälpa till med att ordna praktik för sjukskrivna
och/eller arbetslösa. I Karlskoga/Degerfors kommer man förutom att coacha nio
grupper om åtta personer också att arbeta med en egen arbetsplats som bl a ska
hjälpa lokala tillverkande företag med exempelvis produktutveckling.

§7

Övriga frågor

Ordföranden tog upp frågan om antalet revisorer. Under vårens samtal med ägarna
kan diskussion tas upp med dessa. Presidiet vill delta på KNÖL-möte under våren,
lämpligen efter styrelsemötet/seminariet 19 mars.
Kristina Borén informerade om ett betänkande/kommande proposition i vår med
innebörden att förmånen Aktivitetsersättning, alltså ”sjukersättning” till unga upp
till 30 år, kommer att upphöra. I vår del av länet rör det sig om 141 individer. En
del av dessa kommer att få fortsatt ersättning i annan form på grund av mycket
svåra funktionshinder, men många kommer att hänvisas till Arbetsförmedlingen
och/eller socialtjänsten. Finsam i Karlskoga/Degerfors kommer att bevilja medel
till en genomgång av alla berörda unga i sitt område för att klargöra vilka behov
av insatser som finns. Försäkringskassan kommer, om det visar sig framgångsrikt
i västra länsdelen, troligen att ansöka om medel från Sofint för motsvarande
uppgift i vår länsdel.
Vidare kommer Försäkringskassan snarast med hjälp av sin controller analysera
läget i Ljusnarsberg för att komma fram till lämpliga åtgärder på ohälsoområdet.
Ulla Bäcker berättar att hon kommer att vara tillförordnad Arbetsförmedlingschef
från och med mitten av februari då Mikael Haapala går över till annan
arbetsgivare. Detta medför att ny ersättare för henne måste väljas.
Arbetsförmedlingen kommer att utse verksamhetssamordnare Jesper Bergstrand.
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Monica Andersson tar upp frågan om Noras fortsättningsansökan om Epsilon. På
nästa styrelsemöte ska beslut tas, trots att vare sig utvärderingen av projektet eller
inventeringen av behov etc. är färdig, då Nora kommun måste få besked för att
kunna planera vidare.
Christina Pettersson informerar om att ombyggnadsarbetet av aktivitetshuset på
Kullgatan medför att verksamheten kommer att flyttas till annan plats fram till
dess att huset är klart våren 2010.

§8

Avslutning

Ordföranden tackade och avlutade mötet.
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Ingemar Javinder
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Lilian Stenqvist

