PROTOKOLL

SAMMANTRÄDESDATUM

2017-10-31

Protokoll
fört vid arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
Datum:

2017-10-31 klockan 10-15

Plats:

Radisson Blu Sky City Hotell, Arlanda

Närvarande:

Tord Karlsson, ordförande
Anne-Marie Larsson, vice ordförande
Jonny Springe, kassör

Övriga deltagare:

Ola Andersson

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Tord Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§3

Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.
Arbetsutskottet diskuterade förnyad kontakt med samordningsförbund som
inte är medlemmar i NNS – till exempel Trelleborg och Malmö.
§4

Ekonomisk lägesrapport

Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per den 27 oktober.
Ordföranden betonade vikten av att kostnaderna för köp av tjänst från
Södra Dalarna (kallad utvecklingstjänst) och köp av tjänst från Delta särredovisas.
Beslut. Arbetsutskottet beslutade att godkänna rapporten.
§5

Indikatorer inklusive budget

Jonny S kommenterade utsänd sammanställning av intäkter och kostnader
2014-2017 avseende Indikatorer.
I arbetsutskottets protokoll 2015-05-06 framgår att ”möjligheten för hantering av projektmedlen har undersökts, vilket innebär att ekonomihanteringen sker via Södra Dalarnas Samordningsförbund.”
Arbetsutskottet var enigt om att Södra Dalarnas roll i ekonomihantering av
projektmedel för Indikatorer behöver klargöras. Tord K kontaktade därför –
via telefon - Södra Dalarnas ordförande Kurt Kvarnström, som gav besked
om att ekonomihanteringen av projektmedlen för deras del är avslutat.
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Arbetsutskottet diskuterade Indikatorerna och konstaterade bland annat behovet av att klargöra hantering och administration av den så kallade gräsrotsfinansieringen. Vidare om behovet av att ta fram förslag till fortsatt organisation, ansvarsfördelning och ekonomihantering gällande Indikatorerna.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att – utifrån ovanstående - ge Ola Andersson i uppdrag att formulera förslag till organisation, ansvarsfördelning
och ekonomihantering avseende Indikatorerna. Förslaget föreläggs styrelsen.
§6

Almedalen inför 2018

Ola A informerade om att arbetet med Finsam på Almedalen 2018 har påbörjats. Förutom Greta Henriksson, Finsam Gotland består arbetsgruppen
av Marie Svensson, RAR i Sörmland och Maria Lindgren Tuoma, SkellfteåNorsjö.
Arbetsutskottet noterade informationen.
§7

Modell för hantering av Finsam-medel

Vid NNS träff med Nationella rådet i september diskuterades bland annat
”Långsiktiga ekonomiska förutsättningar samt medelstilldelningen”. NNS
åtog sig då att utforma förslag till modell för hantering av Finsam-medel. En
modell, som behöver innehålla kriterier för hantering av eget kapital och
ofördelade statliga medel.
Vid mötet den 26 september beslutade styrelsen därför att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma förslag till modell. Ola A utsågs att leda arbetsgruppen, i vilken Irma Görtz och NNS tjänstemannagrupp ingått.
Ola A rapporterade om arbetsgången – förslag formulerades och sändes till
Irma G för synpunkter. Därefter gick förslaget till NNS tjänstemannagrupp
för ytterligare synpunkter. Han berättade också att han varit i kontakt med
förbundschefen i Jämtland Samordningsförbund för rådgivning.
Ola redogjorde för inkomna synpunkter – bland annat att NNS bör ha brett
remissförfarande (= alla medlemsförbund). Efter att synpunkterna beaktats
och sammanställts sändes ett nytt förslag ut till styrelsens ledamöter för
synpunkter. Ytterligare synpunkter från tjänstemannagruppen kom då in.
Arbetsutskottet fick för kännedom det brev angående uppdraget som Ola A
sände ut till arbetsgruppen den 30 oktober.
Arbetsutskottet diskuterade förslaget liksom arbetsgången. Ordföranden
betonade att NNS vid mötet med Nationella rådet den 1 september åtog sig
att ta fram förslag till modell för hantering av Finsam-medel till nästa träff
den 24 november.
Arbetsutskottet var enigt om att tiden inte medger att ett brett remissförfarande genomförs samt att förslaget föreläggs styrelsen den 21 november.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att presenterat förslag till modell för hantering av Finsam-medel föreläggs styrelsen den 21 november.
§8

Medelstilldelningen 2018 inkl Södra Dalarnas skrivelse

Beslut om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden för 2018 är utsänd från Försäkringskassan. Ola A kommenterade beslutet.
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NNS har för kännedom fått det yttrande om medelstilldelning 2018, som
Södra Dalarnas Samordningsförbund sänt till Försäkringskassan, liksom
Försäkringskassans svar.
Arbetsutskottet noterade yttrandet samt fastställde att medelstilldelningen
till samordningsförbunden följs upp vid NNS träff med Nationella rådet den
24 november.
§9

NNS träff med Nationella rådet

Inför NNS träff med Nationella rådet den 24 november diskuterade arbetsutskottet ett antal punkter att ta upp – såsom:
✓ Medelstilldelning samt analysarbete
✓ Samordningsförbundens prognos för det egna kapitalet samt möjligheten att utforma rekommendationer
✓ Riktade uppdrag – det vill säga samordningsförbundens möjlighet
att få ofördelade medel till grupper, som är prioriterade av regeringen.
✓ Gemensam plan för utbildningar
✓ SKL:s1 utredning om förändrad styrning av Finsam
✓ SUS2
Ordföranden föreslog att NNS undersöker möjligheten till gemensamt analysarbete med Arbetsförmedlingens (AF) analytiker avseende behov av insatser, eftersom AF:s behovsgrupper sammanfaller med Finsams.
Detta kan även utgöra ett inledande arbete och grund för Finsams seminarier i Almedalen 2019.
NNS träff med Nationella rådet den 24 november tas upp vid styrelsemötet
den 21 november.
§10

Verksamhetsplanering – ny modell

Styrelsen har beslutat att utforma förslag till ändrad modell för NNS verksamhetsplan inför nästa mandatperiod (2019-2022). Vid styrelsemötet den
20 mars tillsattes en arbetsgrupp med Anne-Marie Larsson att leda och
sammankalla gruppen. Förutom Anne-Marie L består arbetsgruppen av
Jonny Springe, Carin Runeson och Krister Göransson samt Kjell Sjundemark och Ola Andersson som tjänstemannastöd.
Vid styrelsemötet den 26 september presenterade arbetsgruppen föslaget,
som beskrev fyra möjliga modeller. Arbetsgruppen fick då i uppdrag att arbeta vidare med förslagets alternativ ett inklusive se på SKL:s modell.
Ola A rapporterade om arbetet inklusive tidplan. Planen innebär att efter
avstämning i arbetsgruppen presenteras förslaget för styrelsen den 21 november. Därefter föreläggs förslaget för medlems/årsmötet 2018.
Arbetsutskottet förde inledande diskussioner om namnbyte utifrån att NNS
inte längre är ett nätverk utan en förening.
Arbetsutskottet godkände rapporten.

1
2

SKL = Sveriges kommuner och landsting
SUS = System för utveckling av samverkan
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§11

NNS-rapport om samordningsförbundens insatser

Styrelsen beslutade vid möte 2017-03-20 att NNS ska sammanställa en
rapport, som beskriver samordningsförbundens insatser och resultat utifrån
olika perspektiv.
På uppdrag av styrelsen har Ola A ansvar för att en seminarieserie med
fyra olika teman genomförs som underlag för rapporten.
Inbjudan till seminarieserien är utsänd men återkopplingen har varit trög, informerade Ola, som arbetar vidare med uppdraget.
Arbetsutskottet noterade informationen.
§12

NNS rapportserie

Charlotte Axelsson har accepterat att ansvara för ett nummer i rapportserien och skriva ”Samordnad jämställdhetsintegrering”. Utgivning planeras till
våren 2018 och Charlotte avser att presentera förslag/plan vid styrelsemötet 21 november.
Vid arbetsutskottets diskussion om NNS rapportserie framfördes att fler förbundschefer bör engageras liksom att styrelsen bör ha en strategi för arbetet med rapportserien.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att föra en strategidiskussion om arbetet
med NNS rapportserie i styrelsen den 21 november.
§13

Utbildningsinsatser inom ramen för NNS

Styrelsen har beslutat att NNS ska genomföra utbildningsinsatser. Grundläggande utbildning om Finsam är genomförd liksom JGL – JämställdhetGenus-Ledarskap.
Få anmälningar har kommit in till den planerade utbildningen i strategiskt
ledarskap för ordföranden och ledare i samordningsförbund.
Vid arbetsutskottets diskussion om utbildningsinsatser inom ramen för NNS
betonade Jonny S vikten av att externa uppdrag förankras i arbetsutskott/styrelse. Vidare att fakturaunderlagen ska vara tydliga och sammanhållande.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ställa in ”Utbildning i strategiskt ledarskap för ordföranden och ledare i samordningsförbund” på grund av för få
anmälda.
§14

Höstkonferensen 2017

NNS höstkonferens genomförs den 20-21 november på Wärdshuset Lasse
Majas i Järfälla.
Jonny S gav en lägesrapportering om förberedelserna inför konferensen
samt föreslog en principdiskussion om ersättning till extern medverkan i
work-shops. Vidare att inbjudan bör sändas till riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottet.
Arbetsutskottet enades om att i princip undvika kostnader för extern medverkan i work-shops på höstkonferensen. Syftet är att tillvarata kompetensen inom samordningsförbunden.
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Beslut: Arbetsutskottet beslutade att den principiella hållningen är att undvika kostnader för extern medverkan i work-shops på höstkonferensen.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ann Lundqvist i uppdrag att sända
inbjudan till NNS höstkonferens till riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson,
Lotta Finstorp och Rickard Persson samt att NNS står för deras konferensavgifter.
§15

Ordförandedagen 2018

Vid möte 2017-09-26 beslutade styrelsen att förlägga ”Ordförandedagen
2018” till Arlanda den 25 januari.
Arbetsutskottet diskuterade program och innehåll för dagen såsom medverkan av socialförsäkringsministern liksom representanter från SKL och ISF3.
Vidare att fler i NNS tjänstemannagrupp behöver engageras i arbetet.
Jonny S åtog sig att sig att kontakta Samordningsförbundet Centrala Östergötland för hantering av anmälningar.
Information om datum och plats för ordförandedagen sänds ut till samordnigsförbunden samt publiceras på NNS-webben.
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att arbeta vidare med ordförandedagens innehåll. Vidare att Samordningsförbundet Centrala Östergötland anlitas för hantering av anmälningar.
§16

Webbfrågor

Arbetsutskottet förtydligade några webb-frågor:
Jonny S är ansvarig utgivare för NNS-webben och ansvarar för vad som
ska publiceras. Information om ansvarig utgivare publiceras på webben.
Ann L har möjlighet att ge NNS webbadministratör Per Jonebrink ”små”
webb-uppdrag. Vidare kan Ann utgöra reserv för Per om särskilda behov
uppstår.
§17

SKL:s utredning + uppvaktning socialförsäkringsministern + dialog socialförsäkringsutskottet

SKL:s utredning om förändrad styrning av Finsam
SKL:s utredning om förändrad styrning av Finsam redovisas för SKL:s politiska ledning den 7 november. Därefter kan svar från SKL förväntas.
Ordföranden återkommer med information när utredningen har behandlats.
Arbetsutskottet noterade informationen.
Uppvaktning socialförsäkringsministern samt dialog med socialförsäkringsutskottet
Efter socialförsäkringsutskottets utfrågning om Finsam i riksdagen (november 2016) beslutade styrelsen om fortsatt dialog med socialförsäkringsutskottet. Dessutom anser styrelsen att NNS bör planera för att uppvakta socialförsäkringsministern. Ordföranden föreslog mars 2018 som lämplig tidpunkt.

3

ISF = Inspektionen för socialförsäkringen
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Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att undersöka möjligheterna till dialog med socialförsäkringsutskottet kopplat till
uppvaktning av socialförsäkringsministern.
§18

Rapporter/info/anmälningsärenden

ISF Regeringsuppdrag angående utvärdering Finsam
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i regleringsbrevet för 2017 fått
uppdraget att ta fram en plan för utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Utvärderingen är uppdelad i tre delar.
✓ Samordningsförbundens organisering och verksamhet.
✓ Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
✓ Effekter av samordningsförbundens verksamhet på individnivå
Ola A informerade om att ISF:s studie på individnivå – som är den sista delen - presenteras för regeringen i november.
Arbetsutskottet noterade informationen och att NNS följer utvärderingsarbetet.
Lägesrapport Försäkringskassans nationella policy för sitt Finsam-arbete
Policyn är på gång - något mer fanns inte att rapportera, meddelade Ola A
som undersökt frågan.
§19

Övriga frågor

Justering i arbetsutskottets protokoll 2017-08-31
I arbetsutskottets protokoll 2017-08-31 §17 justeras första raden till:
”2018 års nationella konferens för Samordningsförbund förläggs till Göteborg den 17-18 april med samordningsförbunden i Göteborg som värdförbund.”
§20

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Ann Lundqvist
Sekreterare
Justeras
Tord Karlsson
Ordförande
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