SOFINT

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

Protokoll Nr 41
Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint
Datum: 2010-08-24
Tid:
09.00-12.00
Plats: Arbetsförmedlingen, Lindesberg
Närvarande ledamöter:
Ordf. Ingemar Javinder, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Monica Andersson, Nora kommun
Närvarande, tjänstgörande ersättare:
Göran Strömqvist, Hällefors kommun
Stefan Anderson, Försäkringskassan (tom § 5)
Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun
Övriga:
Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Håkan Holfve, förbundsekonom

§1

Inledning

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2

Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Göran Strömqvist att justera protokollet.

§4

Delårsrapport

Håkan Holfve lämnade ekonomisk delårsrapport vilken pekar på att vare sig
PRIS-projektet eller FIA-projektet kommer att förbruka sina budgeterade
medel. Efter det att 300000kr lagts till budgetreserv återstår därmed ca
300000kr att fördela. Förbundet ska se efter vilka möjligheter som finns att
söka medel från andra håll för specifika insatser i Ljusnarsberg.
Delårsbokslut kommer när projektägare etc. har inkommit med aktuella
fakturor. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Ansökningar; Ljusnarsbergs ansökan från förra

§5

mötet
Beslutades att bevilja Ljusnarsbergs projektansökan vad avser år 2010 med
246000kr. För eventuell fortsättning efter årsskiftet krävs en kompletterande
ansökan senast under november månad för behandling på styrelsens
decembermöte.

§6

Rapporter
1. Bo Eriksson rapporterade att möte ägt rum med representanter för
Ljusnarsberg i anledning av den bordlagda ansökan om
projektmedel.
2. Ulla Bäcker meddelade att Arbetsmarknadsområde (AMO)
Lindesberg byter chef. Annika Lyttbacka, nu chef för AMO Örebro
blir tillika chef för AMO Lindesberg. Annika Lyttbacka var tidigare
Länsarbetsdirektör i länet. En chef utan områdesansvar kommer att
placeras i Lindesberg.
3. Ingemar Javinder informerade om att Örebro läns landsting beslutat
om en ny organisation som bland annat innebär att

länsdelsberedningarna försvinner samt att primärvården skiljs från
psykiatri och habilitering.

§7

Övriga frågor
1. Kontakt ska tas med Hällefors kommun och
omsorgsnämndsordförande Daniel Frisk om man utsett ordinarie
ledamot från Hällefors.
2. Hemsidan behöver uppdateras med protokoll och aktuella namn på
ledamöter.
3. Ulla Bäcker visade på statistik över arbetsmarknadsläget och hur
man kan ta del av dessa uppgifter på www.arbetsformedlingen.se.
Hon informerade också om det så kallade etableringsuppdraget som
Arbetsförmedlingen fått avseende nyanlända.

§8

Avslutning

Ordförande Ingemar Javinder avslutade mötet.

Justeras

/

2010

Ingemar Javinder

Justeras

/

2010

Göran Strömqvist

