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Sammanträdesdatum

2019-02-08
Protokollsnummer: # 2 -2019

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

SOFINTs lokaler 11:00 – 15:30

Plats och tid
Beslutande

Susanne Karlsson (Lindesberg)
Liisa Ejdenwik (AF)
Bertil Roden (Nora)
Ulla Kalander (Ljusnarsberg)
Johan Stolpen (Hällefors)
Lars-Göran Zetterlund (RÖL)
Marie-Helen Lindström (Försäkringskassan) till klockan 12:00

Övriga deltagande

Mari Cedervall (tf förbundschef)
Catrin Hellquist (ekonom)
Maria Lönnberg (RÖL)
Terje Fröhlich (Hällefors)
Lena Berglund (Ljusnarsberg)
Sven-Erik Larsson (Lindesberg)
Erik Andersson (Lekmannarevisor)

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Mari Cedervall
Ordförande

Susanne Karlsson
Justerande

Liisa Ejdenwik

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum

2019-02-08

Datum för
anslags publicerande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift

Susanne Karlsson
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Paragraferna ändras från dagordnignen, det läggs till beslutsärenden till dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs Liisa Ejdenwik
Till sekreterare utsågs Mari Cedervall

§ 4 Föregående protokoll
Protokoll från 2018-12-04 ej färdigställt och justerat. Styrelsen har uppmärksammat detta och
understryker att ett alvarligt fel har begåtts. Ordförande och vice ordförande har av styrelsen
fått i uppdrag att återskapa protokollet, och undersöka om de beslutsärenden som tagits per
den 4 december erlagts finansiering.

§ 5 Verksamhetsplan 2019 BESLUTSÄRENDE
Styrelsen har uppmärksammat att styrdokumentet Verksamhets-&budgetplanen 2019 ej är
fastställd enligt Förbundsordningen, per sista november 2018. Styrelsens avsikt är att på
planeringsdagen 2019-03-12 arbeta behovs inventerat med en verksamhetsplan för 2019.
Rapportering ekonomi
Catrin Hellquist informerade kort om SOFINTS ekonomiska läge. Vi följer planerad budget.
En resultatbudget delades ut i pappersformat. Bifogar som bilaga.

§ 6 Förbundschef BESLUTSÄRENDE
Styrelsebeslut: att tillförordna Mari Cedervall till förbundschef för samordningsförbundet
SOFINT under tiden rekryteringsprocessen av ny förbundschef , från och med 2019-01-09 till
som längst till 2019-06-30. Ersättning sker per redovisad timma utifrån ordinarie lön samt
milersättning och faktureras samt utbetalas av Samordningsförbundet Finsam Degerfors /
Karlskoga, där Mari Cedervall har sin ordinarie anställning. Ett avtal mellan SOFINT och
Finsam ska upprätthållas.
Styrelsebeslut: att ge Raed Shaqdih i uppdrag att slutföra SOFINTS årsredovisning 2018,
medverka vid SOFINTS revision samt handha ansvaret för SUS verksamhetsrapportering.
Ersättning per redovisad timma utifrån ordinarie lön samt milersättning. Faktureras samt
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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utbetalas av Samordningsförbundet Sydnärke där Raed Shaqdih har sin ordinarie anställning.
Ett avtal mellan Samordningsförbundet Sydnärke och SOFINT ska upprätthållas.
Styrelsebeslut: Rekrytering av ny förbundschef ska ske internt hos SOFINTS medlemmar.
Anställningen skall ske på 100 % och tidsbegränsas till 1 år med möjlighet till förlängning.
Presidiet ges ansvar att föra rekryteringsprocessen, samt ge förslag på annonsformulering som
mejl ledes ska godkännas av styrelsen.

§ 7 Samordnaransvar, styrelsemötes sekreterare, projektägare
Samverkansteamet BESLUTSÄRENDE
Styrelsebeslut: Från och med 2019-02-01 till 2019-07-31, med möjlighet till förlängning,
erlägga Olle Kalat samordnaransvaret för SOFINTS samverkansteam samt den dagliga driften
på kansliet med en 50 % omfattning. Uppdragstillägg 2000:- / månad under pågående
uppdrag. Styrelsen beslutade också att Olle Kalat ska förfoga över ett bankkort med köpgräns
5000 :-/månad för kostnader som uppkommer i den dagliga driften.
Styrelsebeslut: Tillsätta sekreterare tjänst för kommande styrelsemöten. Susanne Karlsson
ges i uppdrag att via Lindesberg kommun undersöka möjligheten till detta uppdrag.
Styrelsebeslut: Styrelsen har uppmärksammat att Samverkansteamet saknar ägare. Enligt
lagen om finansiell samordning ska ej samordningsförbund bedriva verksamheter i egen regi.
I dagsläget har ett avtal med AME Lindesberg upprättats gällande deltagarförsäkringar.
Styrelsen beslutar ett en ägare ska tillskrivas verksamheten, förslagsvis AME Lindesberg.
Mari Cedervall ges i uppdrag att påbörja processen.

§ 8 Information från Samverkansteamet och Mottagningsteamet
Under 2018 har 68 deltagare varit inskrivna i Samverkansteamet.
För närvarande finns 42 pågående deltagare.
28 deltagare skrevs ut 2018:
- 9 personer till arbete/studier
- 2 till ordinarie verksamheter
- 16 skrevs ut pga. sjukdom
- 2 personer flyttade.
Lyckat resultat = ca 35 %.
50 % av deltagarna har ej slutförd gymnasieutbildning
Deltagarna har uppburit offentlig försörjning i snitt 3-5 år.
Deltagarna finns inskrivna i SOFINTS Samverkansteam i snitt 13-15 månader.
Fördelningen män och kvinnor är jämställd.
Samverkansteamet bemannas av 3,25 % tjänst.

Justerande sign
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Mottagningsteamet är en ordinarie samverkansinsats som gjort 120 kartläggningar under
2018. Mottagningsteamet träffar individer som är mantalsskrivna i Hällefors, Ljusnarsberg,
Nora eller Lindesberg och är mellan 16 – 65 år. Hit söker individen av egen drivkraft för att få
en rekommendation om nästa-bästa-steg mot egen försörjning. En rekommendation kan vara
Samverkansteamet.

§ 9 Övriga ärenden
Utbildningsbehov – Mari Cedervall fick i uppdrag att överse utbudet av
introduktionsutbildning för styrelse och beredning via Nationella Rådet . Se bilaga.

Mötet Avslutas

Mötesplanering våren 2019:
2019-03-12

Planeringsdag

Verksamhetsplanering

Styrelsemöte

Årsredovisning och bokslut

Styrelsemöte

Verksamhetsuppföljning

9:30 – 16:00
2019-04-02
9:30 – 12:30
2019-05-17
9:30 – 12:30
2019-06-20

Rekrytering av förbundschef
Styrelsemöte

9:30 – 12:30

Preliminära datum för styrelsemöten hösten 2019:
2019-09-06
2019-10-18
2019-11-29
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