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Förbundets syfte, mål och ambitioner
Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint, bildades
med syfte att främja samverkan mellan de samhälleliga
organisationerna i länsdelen som arbetar med rehabilitering.
Den finansiella samordningen ska underlätta en effektiv
resursanvändning genom samordnade resurser för bedömningar
och insatser i syfte att återställa eller öka den enskildes
funktions- och arbetsförmåga.
Insatserna inom SOFINT skall gälla individer som är i arbetsför
ålder och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
och som skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundet kommer att samarbeta nära med Stiftelsen Activa
omkring det s.k. SAMS-projektet. Styrelsen ska enligt
projektansökan utgöra styrgrupp för projektet. SAMS-projektet
finansieras med medel från ESF uppgående till drygt 12Mkr över

tre år samt delfinansieras med ca 14Mkr genom åtgärder och
projekt som är beslutade och finansierade lokalt i området.
Projektet syftar till att, med särskild inriktning på unga personer
och långtidssjukskrivna, genom lokala projekt utveckla och skapa
nya arbetsplatser i den s.k. sociala ekonomin i varje kommun i
vårt område där människor med funktionshinder ska få
anställning eller kunna gå in som delägare. Det ska också
skapas arbetsträningsplatser och prövningsplatser som kan
fungera som s.k. försteg, något som länge efterfrågats från
samtliga organisationer som ingår i Förbundet.
Förutsättningarna ser olika ut i de fyra kommunerna, varför också
insatserna som ska prövas kommer att se olika ut. Själva SAMSprojektet, liksom de kommande delprojekten, ska utvärderas
genom s.k. följeforskning. Alla projekten i SAMS ska också
använda sig av begreppet ”OCN” – Open College Network –
varigenom de informella utbildningsinslagen kan kvalitetssäkras
och följas upp.
Under 2010 skall verksamheten i samordningsförbundet därmed
utvecklas ytterligare. Administrativa rutiner fungerar och
verksamhet skall finansieras i alla fyra kommunerna. Förbundet
ska särskilt stimulera insatser i Ljusnarsberg.

Finansierade verksamheter
Årets budgetmedel samt delar av det egna kapitalet kommer
utöver praktiksamordningen i huvudsak att användas till nya

projekt: Ett projekt för kvinnohälsa i Lindesberg kommer att
startas under början av året. Det andra nya projektet som
bekostas av Sofint ska drivas av Närpsykiatri Rehab, Lindesberg
(f d Lindevillan) och ska omfatta hela norra länsdelen.
Utöver de ovan nämnda nya projekten ska delfinansiering av
praktiksamordnarna i kommunerna Lindesberg, Hällefors och
Nora fortsätta på samma vis som under 2009, dock ska styrelsen
under april ta ställning till om fortsatta medel ska beviljas efter
augusti 2009. Inför det beslutet ska projektägarna redovisa sina
utvärderingar .

Uppföljning och utvärdering
Alla verksamheter som beviljas medel ska registrera i SUS,
Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Socialstyrelsens
gemensamt utformade system för uppföljning.

Erforderliga

beslut för att kunna genomföra detta har tagits hos respektive
projektägare.
Förbundets uppföljnings- och utvärderingspolicy införs genom
avtal i alla verksamheter som förbundet stödjer. Halv- och
helårsvis lämnas rapporter till styrelsen.

Fortsatt utveckling
Styrelsen skall fortsätta diskussionen om hur det finansiella
samordningsförbundet kan underlätta myndighetsgemensamt
rehabiliteringsarbete. Förbundet kommer att föra dialoger direkt
med ägarna samt fortlöpande med de Lokala

Samverkansgrupperna (LSG). Avsikten är att hitta nya
områden/former för samverkan som är lämpliga att stödja.

Omvärldsbevakning
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
s.k. sociala ekonomin, vilken väntas få ett allt större utrymme
inom rehabiliteringsområdet.
Nätverk
Informationsutbytet och samarbetet med de finansiella
samordningsförbunden i Örebro län, södra Dalarna och norra
Västmanland kommer att fortsätta. Verkställande tjänstemannen
deltar i nätverksträffar etc.
Förbundet ska söka medlemskap i Nationella Nätverket för
Samordningsförbunden (NNS).
Information
Förbundet ska delta i olika nätverk, sprida information såväl
direkt till samverkansparter och andra intressenter såsom
handikappråd och föreningar. En informationsplan ska
fastställas.

