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SOFINT

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

Protokoll Nr 34
Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint
Datum:
Tid:
Plats:

2009-11-19
08.30-12.00
Kommunhuset, Kopparberg
Närvarande ledamöter:
Ordf. Ingemar Javinder, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Ulla Kalander-Karlsson, Ljusnarsbergs kommun
Monica Andersson, Nora kommun (fr §4)
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun
Närvarande, tjänstgörande ersättare:
Ann Sjöström, Försäkringskassan
Närvarande, ej tjänstgörande ersättare:
Jesper Bergstrand, Arbetsförmedlingen (fr §4)
Övriga:
Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Håkan Holfve, ekonom

§1

Inledning

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2

Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Ulla Bäcker att justera protokollet.

§4
för Kvinnohälsa

Ansökan från Lindesbergs kommun om projektmedel
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Ansökan från Lindesbergs kommun om medel till ett kvinnohälsoprojekt beviljades men
det efterfrågades klarlägganden på några punkter:
1. ett tydligt slutdatum för projektet ska anges.
2. styrgrupp och remissgrupp: uppgifter och roller behöver utvecklas och
förtydligas.
3. förankringsdiskussion. På vilket sätt har alla intressenter och föreslagna
medverkande deltagit i diskussion och planering för sitt deltagande?
4. målgruppen behöver definieras tydligare.
5. antal deltagare.
6. mätbara mål och effekter på offentlig försörjning.

§5

Ansökan från Närpsykiatri Rehab, Lindesberg (fd Lindevillan)

Styrelsen beslutade anslå medel till en förstudie som ska pågå i tre månader med start 1
november. Förstudien ska redovisas för styrelsen i januari 2010 inför beslut om själva
projektet PRIS.

§6

Ansökningar från Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner om

projektmedel till praktiksamordnare
Styrelsen beslutade anslå medel till praktiksamordare till och med 31 augusti 2010.
Utvärderingar från respektive verksamhet skall lämnas in senast 31 mars 2010.
Ansökningar om medel till fortsättning för praktiksamordningen efter 1 september skall
lämnas senast 31 mars 2010 och vara utformade efter Sofints projektmall.

§7

Budget för 2010

Diskussionen utgick från att Sofint skulle återgå till en budget om 3Mkr, men det är
osäkert om vilken tilldelning som staten ämnar ge samordningsförbunden vilket direkt
påverkar Sofints frihet att bestämma nästa års budget. Sofint planerar för underskott i år
liksom för nästa år. Underskotten ska täckas genom egna kapitalet. Medel i föreslagen
budget och eget kapital räcker dock inte till för att bevilja samtliga föreliggande
ansökningar. Beslut om fördelning till samordningsförbunden kommer från
Försäkringskassan i samband med årets regleringsbrev i december, men
underhandsbesked väntas under november månad. Beslut om nästa års budget kan därför
tas först på decembermötet.
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§8

Verksamhetsplan för 2010

På grund av osäkerhet om medelstilldelning från staten kan styrelsen inte fatta beslut om
verksamhetsplanen. Frågan skjuts upp till decembermötet.

9§

Rapporter

Bo Eriksson informerade kort från Nationella nätverkskonferensen.
Ann Sjöström och Bo Eriksson rapporterade om läget för ansökan till Försäkringskassan
om medel till projekt om kvinnohälsa. Ansökan har lämnats tillsammans med de andra
samordningsförbunden i länet. Projektet kommer att ägas av Sofint och administreras från
vårt förbund.

§10

Övriga frågor
1. Nora kommuns ansökan om medel till projekt 20-25 återsänds med önskan om att
Sofints projektansökningsmall skall användas. Verkställande tjänstemannen skall
tillse att mallen läggs ut på hemsidan samt informera sökande om att den skall
användas.
2. Sture Beckman, ersättare för Lilian Stenqvist, Hällefors kommun har avsagt sig
uppdraget med effekt från 1 november. Omsorgsnämnden har föreslagit
fullmäktige att utse Göran Strömqvist i Sture Beckmans ställe.
3. Lilian Stenqvist, ordinarie ledamot för Hällefors kommun, har avsagt sig
uppdraget från och med 1 januari 2010.
4. Kalendarium:

Tider för styrelsemöten under 2010:
27 januari

em

13.30-16.00

19 februari

fm

9.00-12.00

13 april

em

13.30-16.00

2 juni

fm

9.00-12.00

25 augusti

fm

9.00-12.00

29 september fm

9.00-12.00

29 oktober

9.00-12.00

fm

18 november heldag

9.00-16.00

17 december fm

9.00-12.00

jullunch efter mötet
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§ 11

Avslutning

Ordförande Ingemar Javinder avslutade mötet.

Justeras

/

2009

Ingemar Javinder

Justeras

Ulla Bäcker

/

2009

