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Beslutande

Ledamöter: Ingemar Javinder, Irja Gustavsson, Tom Rymoen, Louise
Emilsson, Christina Schöön, Barbro Stein
Ersättare: Liisa Ejdenwik, deltog 13.00-14.00
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Justerande

Utdragsbestyrkande

§1

Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet och hälsar välkommen.

§2

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare, förutom ordföranden, valdes Tom Rymoen.

§4

Lägesrapport från Samverkansteamet
Mari Grönlund rapporterar att Samverkansteamet i dagsläget har 30 deltagare samt att
14 av dessa deltagare är aktiva i arbetsträning/på väg ut i arbetsträning. Tre deltagare
studerar.
Mari informerar om att Samverkansteamet arbetar vidare med teambuildande insats,
tillsammans med Jörgen Andersson, från Arbetsförmedlingens personalavdelning.
Två träffar har ägt rum och ytterligare en träff är planerad. Det kan bli aktuellt med
ytterligare träffar under 2014.
Vidare informerar Mari om de frågeställningar, som uppkommit i Samverkansteamet,
gällande den Verksamhetsbeskrivning för Samverkansteamet, som finns från juni
2012.
Beslutades att återkomma till denna fråga under Övriga frågor.

§5

Frågeställningar till Förbundsstyrelsen SOFINT

Ingemar Javinder informerar om de frågeställningar som inkommit till
Förbundsstyrelsen SOFINT, från revisorerna. Ett möte med revisorerna är planerat
till den 27 november, i Samverkansteamets lokaler.
Styrelsen diskuterar och svara på frågeställningarna.
Styrelsen ger Mari Grönlund i uppdrag att redogöra för svaren vid mötet med
revisorerna. Och att vid behov, be att få återkomma till revisorerna med eventuella
kompetteringar.
§6

Justerande

Budget
Håkan Holfve redovisar aktuell budget och redogör för förslag för 2014 och 2015.
En diskussion följer kring Försäkringskassan fakturering gällande tjänsteman i
Samverkansteamet. Christina Schöön ber att få undersöka detta och återkomma med
information vid nästa styrelsemöte.
Beslut gällande budget för 2014, är en punkt vid nästa styrelsemöte.

Utdragsbestyrkande

§7

Rapporter
Inga rapporter vid detta styrelsemöte

§8

Övriga Frågor
Christina Schöön tar upp frågan om deltagande vid Nationell Finsamkonferens den 1-2
april 2014 i Uppsala. Beslut om antal deltagare, aktuellt vid nästa styrelsemöte.
Mari Grönlund frågar om det finns förutsättningar för anmälan till utbildning, genom
Activa för Anette Holm i Samverkansteamet. Mari har redan en plats till utbildningen
i februari 2014. Beslutades att Anette Holm kan anmälas till samma
utbildningstillfälle. Faktura skickas till SOFINT.
Tom Rymoen efterfrågar kopia på utvärdering för SAMS-projektet. Styrelsen ger
Mari i uppdrag att undersöka med Activa om att få del av utvärderingen.
Ingemar Javinder informerade om en projektansökan som inkommit från
Ljusnarberg. Projektansökan ska skickas, via e-post till styrelsen, för behandling vid
nästa styrelsemöte.
Mari Grönlund informerar om en träff med övriga tre kollegor i länet, anställda vid
Samordningsförbund. En fråga till styrelsen gäller ett eventuellt samgående med
övriga Samordningsförbund i länet gällande en gemensam startsida för Finsam
Örebro Län, med länkar till respektive Samordningsförbund. Ett planeringsmöte är
bokat till den 17 december vid Finsam Karlskoga-Degerfors. Styrelsen ger Mari i
uppdrag att undersöka ett eventuellt samgående vidare och redovisa resultat vid nästa
styrelsemöte.
Christina Schöön informerar från Försäkringskassan om en baskurs i psykiatri med
kända professorer som föreläsare. Utbildningen är gratis och startar den 20 januari
2014. Utbildningen sker via internet. Det är sammanlagt 18 utbildningstillfällen till
och med maj 2014.
Vidare informerar Christina Schöön om att Försäkringskassan kommer att genomgå
en omorganisation, med start i januari 2014. Christina kommer att rapportera mer i
detalj, vad det kan komma att innebära för effekter för medborgare, så snart hon har
ytterligare information.
Louise Emilsson informerar om förändringar i uppdraget hos Arbetsförmedlingen
gällande Etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen ska, från årsskiftet endast arbete
med de personer som är kommunplacerade. Återkommer även här med mer
information längre fram.
Gällande Verksamhetsbeskrivning för Samverkansteamet. Styrelsen beslutar att
avsätta en arbetsdag för revidering av Verksamhetsbeskrivningen. Det blir den 19
december kl.09.00-16.00, vid Arbetsförmedlingen i Örebro, Konferensvåningen, sal
4, ingång från Olaigatan 4.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Ingemar Javinder informerar om att Försäkringskassan ger styrelsen för
Samordningsförbundet SOFINT, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Slutligen informerade Mari Grönlund från Finsams Aktörsmässa den 25 oktober.
Både aktörer och besökare var nöjda med dagen. Dock saknades aktörer från norra
länsdelen, även handläggare från norra länsdelen var få till antalet. Aktörsmässan
planeras bli årligen återkommande, varför norra Örebro län, återigen får möjlighet att
delta under 2014.

§9

Avslutning
Ordföranden Ingemar Javinder, tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerande

Utdragsbestyrkande

