SOFINT

Finansiell samordning i Norra Örebro län
Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.
Landstinget, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan

Datum

2007-08-31

Verksamhetsplan 2007-2008
För 2007-2008 skall verksamheten utvecklas ytterligare. Administrativa rutiner fungerar och
verksamhet är i gång i alla fyra kommunerna. Årets budgetmedel samt överskottet från
föregående år kommer i huvudsak att användas till redan pågående projektverksamhet.
Delfinansiering av praktiksamordnarna i Lindesbergs, Hällefors och Nora kommuner att tas
över av förbundet från respektive kommun för andra halvåret 2007.
Det är nu dags att utveckla verksamheten och starta nya projekt. I behovsinventeringen som
gjordes inför samordningsförbundets bildande framkom samstämmiga behov av stöd till
yngre åldersgrupper med nedsatt psykiskt välbefinnande samt brist på resurser i form av
anpassade arbetsplatser för arbetslösa långtidssjukskrivna. Det påtalades också behov av
stöd från de olika parterna vid utskrivning från Lindevillan.
För att säkerställa och utveckla verksamheten är det angeläget att se över hur förbundets
ekonomi behöver förstärkas inför år 2008. Förbundsstyrelsen har därför tagit ett beslut vars
mål är att budgeten utökas till 3Mkr för 2008. Vår ambition är att söka EU-finansiering för
delar av verksamheten. Förstärkningen av budgeten ska användas för att påbörja förstudier
för och igångsättande av nya projekt. Särskilt ska insatser som Landstinget kan driva genom
psykiatrin och primärvården övergripande inom SOFINTs geografiska område
uppmärksammas.
Styrelsen skall fortsätta diskussionen om hur det finansiella samordningsförbundet
kan underlätta det myndighetsgemensamma rehabiliteringsarbetet.
Med denna anledning kommer förbundet att föra dialoger med de lokala
samverkansgrupperna i respektive kommun. Avsikten är att hitta nya områden/former för
samverkan som är lämpliga att SOFINT stödjer.
Ett seminarium som ska ge kunskaper om social ekonomi för styrelsen och andra
intressenter ska ordnas under hösten 2007.

SUS, som är Arbetsmarknadsstyrelsens, Försäkringskassans och Socialstyrelsens
gemensamt utformade system för uppföljning, ska användas fullt ut varför verkställande
tjänstemannen och de olika projektsamordnarna inklusive deras ersättare ska genomgå
utbildning i systemet.
Uppföljning av pågående projekt sker fortlöpande och är ett viktigt utvecklingsområde.
De fyra projekten kommer under året att utveckla former för samarbete för överföring av
erfarenheter sinsemellan.
Förbundet ska bevaka vad som händer i omvärlden inom rehabiliteringsområdet, både inom
och utom landet. Särskilt intressant för den närmaste tiden är att skaffa kännedom om den
sk sociala ekonomin, vilken väntas få ett allt större utrymme inom rehabiliteringsområdet.
En inventering av vilka rehabiliterande verksamheter som redan finns inom SOFINTs
område ska göras.
Det påbörjade informationsutbytet med de finansiella förbunden i Ludvika/
Smedjebacken, Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg och Avesta/Hedemora kommer att
fortsätta. Verkställande tjänstemannen deltar i nätverksträffar etc.
Sedan förra året har tillkommit informationsutbyte och gemensamt kunskapsinhämtande
med det nya samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors. Under 2007 kommer ett förbund
startas i Örebro varför kontakt kommer att sökas även med detta. Ett område som vi ska
arbeta gemensamt med de andra förbunden i länet är ”Uppföljning och utvärdering”.
Förbundet ska utöka informationen om sin verksamhet genom deltagande i olika nätverk,
såväl direkt till samverkansparter och andra intressenter som handikappråd och föreningar.
En informationsplan ska fastställas. Att verka öppet (”transparant”) ökar både kunskapen om
vår verksamhet hos intressenterna samt den demokratiska kontrollen av verksamheten.
Dessutom uppnås marknadsföringseffekter – som i vårt fall innebär att det kommer att
underlätta samarbete med nya intressenter.

