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SAMMANTRÄDESDATUM

2014-09-26

Protokoll
fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
Tid:

2014-09-26, kl 9.30 – 15.00

Plats

Riksdagshus 7-9

Beslutande:

Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas SF
Marie Litholm, SF Östra Södertörn
Alf Svensson, SF RAR i Sörmland
Tord Karlsson, SF Göteborg Hisingen Delta
Erik Kvarndal, SF Västra Skaraborg
Margareta Fagerhov, SF Bjuv
Kenneth Andersson, SF Skellefteå/Norsjö
Radovan Jarucek, SF Nordöstra Skåne (från §5)

Övriga närvarande

Stellan Berglund, SF Skellefteå
Ola Andersson, SF Göteborg Hisingen Delta
Magnus Arvidson, SF Uppsala Län
Jonas Wells, NNS/Södra Dalarnas SF

Ej närvarande

Nina Lagh, SF Uppsala Län
Viktoria Strömberg, SF Östra Östergötland

Justeringens
tid och plats:

Underskrifter
Sekreterare

Onsdagen den 15 oktober 2014 - Riksdagshus 7-9, Stockholm

……………………………………………………………Paragrafer 1-16

Jonas Wells

Ordförande:

……………………………………………………………Paragrafer 1-16

Kurt Kvarnström

Justerare:

……………………………………………………………Paragrafer 1-16

Marie Litholm
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§1

Mötets öppnande och dagordningens godkännande

Ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och öppnade därefter
mötet.
Förslag till dagordning lästes upp.
Beslut: Styrelsen godkände dagordningen.
§2

Föregående protokoll

Ordförande Kurt Kvarnström gick igenom protokollen för möten den 27 maj,
8 juni och 16 september.
Beslut: Styrelsen godkände protokoll för möten den 27 maj, 8 juni och 16
september.
§3

Medlemsfrågor

Åstorp har kommit in med en uträdesansökan. Ledamot Margareta Fagerhov förklarar att Samordningsförbunden i Åstorp och Bjuv planerar ett samgående därav uträdesansökan från den 1 januari 2015.
Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm som idag inte är medlem är på
väg in i medlemsförbundet Östra Skaraborg.
Nordvästra Stockholm är på väg att bilda samordningsförbund. Likaså
Stockholm stad. Gävleborg ämnar starta i början av 2015.
Beslut: Styrelsen noterar till protokollet att den har mottagit utträdesansökan från Samordningsförbundet Åstorp och accepterar uträdet från 1 januari 2015.
§5

Försäkringskassans förslag till ny fördelningsmodell

Jonas Wells går kort igenom beslutet från förra styrelsemötet och NNS svar
till Försäkringskassan om fördelningsmodellen. Förslag att skicka svaret till
regeringskansliet och SKL:s politiska beredning för kännedom.
Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget.
§5

NNS uppvaktning på Socialdepartementet

Ordförande Kurt Kvarnström och vice ordförande Marie Litholm föredrar.
Huvudpunkterna vid mötet var fördelningsmodellen, ekonomiska ramar
(med redovisning av äskanden för 2015 samt eget kapital) och, då förestående, projektansökan till departementet. Budskap från statssekreterare att
processen för att ta fram en fördelningsmodell ska bromsas in, att det är
bra att det egna kapitalet minskar och att det behövs mer utvärdering av
den finansiella samordningen. Jonas Wells föreslår att detta möte med departementet bör vara återkommande minst en gång om året. Vid mötet bör
NNS redovisa äskande och eget kapital såsom NNS gjorde i år.
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och har för avsikt att genomföra
liknande möten igen nästa juni med en liknande process där underlag om
ekonomi och äskande för kommande år tas in från samordningsförbunden.
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§6

Verksamhetsplan 2015-2016 inkl. budget

Kassör Alf Svensson föredrar budgeten och resultatrapport t.o.m. september i år. Alf ämnar sätta sig med ekonomen inom kort. Vill ändra om i hur
ekonomin är uppställd och vill tydliggöra externa uppdrag med egna kontonummer. Kassörens inriktning är att inte höja serviceavgiften för 2015.
Grundligare ekonomisk rapport från kassören vid nästa möte samt beslut
om serviceavgift vid kommande styrelsemöte.
Stellan Berglund föredrar tankarna för verksamhetsplanen för 2015-2016
utifrån diskussionerna styrelsen hade vid planeringsdagarna i slutet av maj
i år. Huvudämnet blir förslag till en ny vision då den nuvarande har goda
chanser att bli uppfylld inom de närmaste tre åren. Stellan föredrog också
idéer om en reviderad verksamhetsplan.
Idén om att påbörja och sprida arbetet med en ny vision för NNS togs emot
brett i styrelsen. En god idé att under nästa år börja med en enkät till medlemmarna, ha därefter inriktningsdialog med medlemmarna under årsmötet
för att slutligen ha en stor konferens under hösten. Inledningsvis förslag om
att kartlägga de befintliga arbetsgrupperna till nästa styrelsemöte, att förbereda för en enkät till medlemmarna och ta hjälp av forskare med en rapport
till arbetsutskottet den 17 november med fråga om fortsatta inriktning för
NNS.
Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget att påbörja arbetet med en
ny vision för NNS och att strategiskt involvera medlemmarna i arbetet under en lång period under 2015.
§7

Kommunikationsplan/hemsida

Jonas Wells föredrar utkastet till kommunikationsplan samt upplägget till
nya hemsidan. Ola Andersson föreslog att kommunikationsplanen och
verksamhetsplanen borde höra ihop, att det ska finnas både en ”sända ut”
del och en ”ta emot”. Utkastet är mer som informationsplan än en kommunikationsplan. Borde också tilläggas en aktivitetsplan med vad som görs av
vem när. För övrigt kom förslag om redaktionella ändringar.
Angående den nya hemsidan föreslogs att länken skulle skickas ut till hela
styrelsen när hemsidan var klar och att fullfölja upplägget.
§8

Projektet ”Hur vet vi att det blir bättre” – framtagande av
mått till 15 kärnindikatorer för finansiell samordning

Jonas Wells föredrog läget i projektet som beviljades medel från Socialdepartementet den 28 augusti. Styrgrupp bildad och första etappen avklarad
med att ta fram beskrivningar till de 15 indikatorerna, att formera referensgrupp (minst 20 SF ingår) och att teckna avtal med forskare från Örebro
universitet. Etapp två med lokala seminarier snart avklarat och därefter
kommer en webb enkät att gå ut till alla samordningsförbund, lokala och
nationella experter om att ta in förslag till mått.
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§9

Projektet ”Sammanställningar av samhällsekonomiska
utvärderingar rån Payoff

Jonas Wells föredrog läget i projektet som beviljades medel från Socialdepartementet den 28 augusti. Avtal tecknat med företaget Payoff och arbete
pågår med att sammanställa resultatet av minst 60 st samhällsekonomiska
utvärderingar av samordningsförbundsfinansierade insatser. Arbetet beräknas vara klart i november. Diskussion om hur resultatet ska presenteras.
Medel finns för en rapport och ett seminarium. Ola Andersson föreslår ett
seminarium med tema samhällsekonomi där man även kan ha med Ingvar
Nilsson, finansdepartementet och Payoff rapportens presentation.
Beslut: Jonas Wells och Ola Andersson får uppdrag att diskutera mera hur
redovisning av rapporten kan gå till.
§10

Almedalen 2014-2015

Alf Svensson rapporterar om bra uppslutning i Almedalen på
NNS/Nationella Rådets arrangemang. Vidare har flera filmer och rapporter
lagts ut på social media, NNS Facebooksida och NNS hemsida som har
varit uppskattade. Har bokat lokaler för 2015 redan. Marie Litholm föreslår
längre lunchseminarium samt medverkan i andras seminarier i större utsträckning.
Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta satsningen på Almedalen 2015
inom ramen för 100 000 kr.
§11

NNS konferens om ESF-frågor

Ordförande Kurt Kvarnström föreslår att skjuta på den planerade konferensen om ESF frågor till våren 2015. Jonas Wells har planerad träff med Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens nationella ESF kanslier för att
undersöka eventuellt samarbete med en gemensam konferens. AU uppdras att förbereda denna konferens. Idé om att tematisera konferensen
med att lyfta fram den finansiella samordningens möjligheter och resurser i
nästa programperiod.
§12

Evenemang 2015: Utbildningar och ev höstkonferens

Jonas Wells föredrar idéer om kommande utbildningar för samordningsförbunden. Kan finnas behov av följande:
. Arbetsgivarfrågor tillsammans med Pacta
. Olika typer av utbildningar som lyfter fram hantverket i samord- ningsarbetet
. Styr- och ledningsfrågor
. Integrerad samverkan
. Indikatorer och gemensamma utvärderingsmodeller
NNS har fått ett erbjudande från Johan Jonsson om att kunna erbjuda mentorskap till samordningsförbunden igenom NNS. Styrelsen tycker om denna
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idé och uppdrar Jonas Wells att fortsätta dialogen och att ta fram ett konkret förslag om hur detta kan gå till.
§13

Inför möte med Nationella Rådets arbetsgrupp den 15
oktober

Jonas Wells redogör för mail från Soraya Green, Försäkringskasan inför
mötet den 15 oktober. Styrelsen föreslår att ta upp följande frågor: Fördelningsmodellen, Nationella konferensen i Linköping 2015 med årsmöte för
NNS, Samarbete utbildningar, Almedalen 2015 samt Aktuellt från vardera
Nationella Rådet och NNS.
§14

Rapporter/Anmälningsärenden

– Avtal avseende köp av tjänst – Ekonomi och personaladministration
– Nationella Rådets protokoll 2014-05-19
– Finsam Malmö. Alf Svensson meddelar om besök hos styrelsen i Malmö
under hösten.
Inga synpunkter på liggande rapporter.
§15

Övriga frågor

Inbjudan till NNS om konferens i Västra Götaland om Samordningsförbunden och mänskliga rättigheter. Styrelsen beslutar att lägga ut den på NNS
hemsida.
§16

Avslutning

Ordförande Kurt Kvarnström tackar samtliga för dagens möte.
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