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§ 27. Mötets öppnande


Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 28. Godkännande av dagordningen
Genomgång av dagordningen.
Styrelsen beslutar


att godkänna dagordningen med två tillägg av förbundschefen under övriga frågor.

§ 29. Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutar
 att Susanne Forsberg, Nora tillsammans med ordförande justerar
sammanträdesprotokollet.
§ 30. Ekonomisk rapportering 1 jan-30 april
Beslutsunderlag
1.1-1.2
Ärendet
För perioden 1 januari-30 april gör förbundet ett resultat på -100 221 kr. Det negativa
resultatet innebär att förbundet för tidsperioden förbrukar hela medlemsbidragen. Dessutom
minskar det egna kapitalet i förbundet med 100 221 kr. Enligt budget skulle förbundet för
tidsperioden ha ett underskott på -502 261 kr. Pga icke-periodiserad kostnad för ESF-projekt
samt införande av insatskatalogen är den verkliga differensen mellan budget och utfall mindre
än i resultatrapporten. Utöver det förklaras differensen helt med budgeterade fria
projektmedel som inte har förbrukats under tidsperioden.
Prognos helår:
1. Enl budget
Resultat -1 393 000
2. CT+ESF+insatskatalogen förbrukar tilldelade medel men fria projektmedel förbrukas
ej
Resultat: -1 093 000
Om utfall nr 2. Vid årsbokslut eget kapital på ca 500 000 kr (Motsvarar 12,5 % av
medlemsbidraget
Förbundschefens förslag till beslut
 att lägga informationen till handlingarna.
Styrelsen beslutar
 att lägga informationen till handlingarna.
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§ 31. ESF-projekt VTA och BIP
Ärendet
Sedan 1 april 2022 deltar SOFINT som samverkanspart i ESF-projektet BIP, VTA och
samverkan som ägs av samordningsförbundet i centrala Östergötland. SOFINT
medfinansierar 33 % av lönekostnaden för 150 % tjänster i delprojektet VTA (Vägen till
arbetsgivarna) med 1,5 arbetsgivarkoordinatorer. För 2022 finns budgeterad finansiering med
totalt 400.000 kr från SOFINT för lönekostnaden.
Under perioden 1-31 maj bemannades koordinatorsuppdraget med en heltidstjänst och en
halvtidstjänst. From 1 juni finns i dagsläget enbart en heltidsanställd kvar i projektet. Arbetet
löper på väl med upparbetade kontakter i samtliga fyra kommuner i norra Örebro län. Initialt
har kontakter tagits med Arbetsförmedling, arbetsmarknadsenheter och näringslivsenheter.
Parallellt med detta sker uppsökande verksamhet mot arbetsgivare i de fyra kommunerna.
Gällande BIP-Progressionsverktyg för mätning av progression i arbetslivsinriktad
rehabiltering finns nu utbildningsdatum satta för hösten. Personal från kommunernas
arbetsmarknadsenheter och försörjningsstödsenheter kommer delta på utbildningstillfällena.
Förbundschefens förslag till beslut
 att lägga informationen till handlingarna.
Styrelsen beslutar
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 32. Revisionsrapport 2021-Handlingsplan
Beslutsunderlag
Bilaga 2.1-2.2
Ärendet
Med anledning av det revisionsarbete som KPMG AB har utfört avseende 2021 års revision
och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen i juni 2022 så har förbundet
upprättat denna handlingsplan. Av revisionsrapporten framgår förslag på utvecklingsområden
och förslag på hur styrelsen kan jobba vidare med dessa samt lyft upp frågeställningar som är
viktiga att beakta i det fortsatta styrelsearbetet.
Förbundschefens förslag till beslut
 att fastställa aktuell handlingsplan
Styrelsen beslutar
 enligt förbundschefens förslag.
§ 33. Arvodespolicy-infoärende
Ärendet
Vid tidigare styrelsesammanträde beslutades att inleda en översyn av styrelsearvodena i
SOFINT. Som ett led i detta arbete inhämtas nu uppgifter från samordningsförbund av
liknande storlek som SOFINT kring deras arvodesbelopp och riktlinjer. Utvalda förbund är
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samordningsförbunden i Härnösand/Timrå, Södra Lappland, Trelleborg, Falun, Sunnerbo och
Gotland.
Förbundschefens förslag till beslut
 att lägga informationen till handlingarna.
Styrelsen beslutar
 att lägga informationen till handlingarna.
§ 34. Psykiatriveckan 2022
Ärendet
Psykiatriveckan anordnas årligen nationellt med en mängd lokala aktiviteter i Sveriges
kommuner. Syftet med arrangemanget är att öka kännedom och kunskap, samt minska
stigmatisering av psykisk ohälsa. SOFINT var under ett par år medarrangör av
psykiatriveckan i norra Örebro län men har under de sista åren enbart deltagit som intressent.
Förbundschefens förslag till beslut
 att SOFINT deltar som medarrangör till psykiatriveckan i norra Örebro län samt att
förbundet medverkar som finansierande part med ett utgiftstak på 10 000 kr.
Styrelsen beslutar
 enligt förbundschefens förslag.
§ 35. Studiebesök Köpenhamn 31 okt-3 nov
Beslutsunderlag
3
Ärendet
ÖMS-nätverket för Samordningsförbund i östra mellansverige kommer att anordna en
studieresa/konferens till Köpenhamn under perioden 31 oktober-3 november i år.
Studiebesöket/konferensen arrangeras i samverkan med Vaeksthuset i Köpenhamn, den
organisation/sociala företag som utvecklat BIP-verktyget. Arrangemanget syftar till att få
ökad kunskap om de utvecklingsfrågor som Danmark ser i det fortsatta arbetet med BIP.
SOFINT har möjlighet att skicka tre deltagare till studiebesöket (med möjlighet till någon
extraplats om övriga förbund inte fyller deltagarkvoten)
De direkta konferenskostnaderna hanteras med kapital som finns efter en tidigare utförd ESFförstudie.
Kostnaderna för resa och uppehälle belastar de samordningsförbund som deltar.
Uppskattad kostnad per förbund/deltagare:
Hotell:
5500 kr
Tåg:
800 kr
Luncher
600 kr
Totalt:
6 900 kr
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I 2022 års budget i SOFINT finns för konferenskostnader:
Utb 13 500 kr
Konferens 5 300 kr
Utöver det beräknas det uppkomma ett överskott efter uppsägning av leasingbilskontrakt på
ca 20 000 kr (efter avdragna kostnader för nyttjande av Lindesbergs kommuns poolbil)
Tot 38 800 kr
Förbundschefens förslag till beslut
 att finansiera max 4 deltagares närvaro på konferensen med ett utgiftstak på 28 000 kr.
Att fastställa fördelning av platser mellan beredningsgrupp och styrelse.
Styrelsen beslutar
 att förbundschefen får i uppdrag att lyfta frågan med beredningsgruppen kring vilka
som har mest nytta av att delta på konferensen. Styrelsen går med på att finansiera
konferensen för max 4 deltagare.
§ 36. Förbundschef informerar





Förbundschef och ordförande informerar om NNS-årsmöte.
Ett avtal kring insatskatalogen är upprättad. Arbetet med insamling av data kommer
inte igång förrän den 1: a september, anledningen till detta är att vi inte har lyckats
hitta någon medarbetare lokalt som har kunnat tänka sig att jobba med detta utan vi
vänder oss i stället till redaktionen i Centrala Östergötland.
Höstens möten är inplanerade. Två styrelsemöten är inbokade till den 2:a september
och den 25:e november. En gemensam planeringsdag för styrelsen och
beredningsgruppen är inbokad den 14:e oktober.

§ 37. Övriga frågor


Delegationsärende med anmälningsplikt: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Region Örebro län inkom under våren med projektansökan för samverkansdag där
3899 kr söktes från samordningsförbundet SOFINT. Styrelsen beslutade om
beviljande av medel vid styrelsemöte den 1 april 2022. Projektägande part
Försäkringskassan inkom efter styrelsemöte med ett tilläggsäskande om 1 120 kr (tot
5 019 kr) där förbundschef med stöd av delegation fattat beslut om tilläggsbeviljande.



Informationsärende: Samordningsförbundet SOFINT har efter att nuvarande avtal
för leasingbil avslutats ingått avtal med Lindesbergs kommun för nyttjande av
kommunens poolbilar för förbundschefs räkning. Avtalet innebär i sin korthet att
Lindesbergs kommun kvartalsvis fakturerar SOFINT per nyttjade mil (25kr/mil lägst
100kr).

§ 38. Nästa styrelsesammanträdande


2/9 2022 kl. 9:00-12.00. Plats: Stora konferensrummet, Allmänpsykiatrin Lindesberg,
Lasarettet.
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