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Tord Karlsson
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SOF = Samordningsförbund
BÅDESÅ = Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Årjäng
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§1

Mötets öppnande

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

Dagordningens fastställande

Dagordningen godkändes.
§3

Föregående protokoll 2017-09-26 samt au- 2017-10-31

Föregående protokoll styrelsen 2017-09-26 samt arbetsutskottets protokoll
2017-10-31 godkändes.
Styrelsen diskuterade snabbare rutiner för justering av styrelsens protokoll
än nuvarande tillvägagångssätt.
Beslut: Styrelsen beslutade att justera styrelseprotokollen enligt följande: efter ordförandens justering sänds protokollet ut till styrelsen, som kan
lämna synpunkter inom tre dagar. Därefter sänds protokollet ut till NNS
medlemmar.
§4

Reflektioner - höstkonferensen

Styrelsen summerade och kommenterade höstkonferensen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bra stämning och god anda
Bra innehåll
Tydlig struktur
Positivt med extern medverkan
Utrymme för samtal och nätverkande
Namnskyltar och deltagarförteckning efterlystes

Styrelsen diskuterade behovet av att utvärdera konferenser/aktiviteter, som
anordnas av NNS.
§5

Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.
Ordföranden berättade att arbetsutskottet diskuterat förnyad kontakt med
samordningsförbund som inte är medlemmar i NNS – till exempel Trelleborg och Malmö.
Styrelsen noterade informationen.
§6

Ekonomisk lägesrapport

Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per den 31 oktober. När förslag på att ta fram en prognos för årsförbrukning framfördes,
meddelade Jonny att ett sådant arbete pågår.
Beslut. Styrelsen beslutade att godkänna ekonomisk rapport per den 31
oktober.
§7

Indikatorer inklusive ekonomi

Jonas Wells berättade att hittills har 34 samordningsförbund tecknat serviceavtal – Indikatorer. Utifrån utsänd ”Rapport om nuläge november 2017”
sammanfattade Jonas Indikatorsarbetet och beskrev bland annat att:
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✓ han har styrelsens uppdrag att ansvara för Indikatorerna enligt protokoll 2017-09-26;
✓ ekonomin delvis har hanterats av Samordningsförbundet Södra Dalarna, men att det har upphört;
✓ kostnaden på cirka 100.000 kronor för köp av statistiktjänst ännu
inte har fakturerats av Socialstyrelsen;
✓ den så kallade gräsrotsfinansieringen är ”öronmärkta” medel för Indikatorerna och att detta är avtalat med NNS;
✓ uppdragsavtal för analys är på gång - kostnad cirka 50 tusen kronor;
✓ han gör avrop från den budget avseende Indikatorer, som styrelsen
beslutade om 2017-09-26.
Vidare framförde Jonas önskemål om att få ge en lägesrapport om arbetet
med Indikatorerna vid varje styrelsemöte. Han gav även en muntlig ekonomisk redovisning avseende utförda externa uppdrag.
Jonas W klargjorde att projektet Indikatorerna implementerades från 201609-01 samt att Indikatorerna sedan 2017-09-01 är avtalsstyrt.
Vid styrelsens diskussion om ovanstående betonades vikten av tydlighet
och ramar, ansvar och mandat, specificerad budget samt konsekvensdiskussion innan beslut fattas.
Beslut: Styrelsen beslutade att en lägesrapport om arbetet med Indikatorerna ges vid varje styrelsemöte.
Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson att tillsammans med Jonas Wells och Elin Asplund formulera förslag till ansvarsfördelning och ekonomihantering avseende Indikatorerna. Förslaget föreläggs styrelsen.
§8

Almedalen inför 2018

Marie Svensson rapporterade att arbetsgruppen för Finsam på Almedalen
träffas i Stockholm den 22 november och är tacksam för styrelsens besked
om den ekonomiska ramen.
Beslut: Styrelsen enades om ett principbeslut att avsätta 100 tusen kronor
för ”Finsam på Almedalen 2018”. Vidare fick Jonny Springe i uppdrag att
presentera NNS budget 2018 vid nästa styrelsemöte 24 januari.
§9

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 – till nästa träff den 24 november - utforma förslag till modell
för hantering av Finsam-medel. En modell, som behöver innehålla kriterier
för hantering av eget kapital och ofördelade statliga medel.
Styrelsen tillsatte därför en arbetsgrupp för att utforma förslag till modell.
Ola A beskrev arbetsprocessen samt presenterade utsänt förslag, som
även beretts i NNS arbetsutskott.
Styrelsen diskuterade förslaget – bland annat föreslogs att förslaget diskuteras på NNS ordförandedag den 25 januari 2018.
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Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till modell för
hantering av Finsam-medel. Vidare att förslaget presenteras vid NNS träff
med Nationella rådet den 24 november samt tas upp för diskussion vid
NNS ordförandedag 2018-01-25.
§10

Medelstilldelningen 2018 inkl Södra Dalarnas skrivelse

Beslut om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden för 2018 är utsänd från Försäkringskassan.
Medelstilldelningen till samordningsförbunden följs upp vid NNS träff med
Nationella rådet den 24 november.
NNS har för kännedom fått det yttrande om medelstilldelning 2018, som
Södra Dalarnas Samordningsförbund sänt till Försäkringskassan, liksom
Försäkringskassans svar.
Styrelsen noterade informationen.
§11

NNS träff med Nationella rådet

Ordföranden redogjorde för de punkter som arbetsutskottet enats om att ta
upp vid NNS träff med Nationella rådet den 24 november:
✓ 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:s3 utredning om förändrad styrning av Finsam
✓ SUS4
Ordföranden avser att även ta upp Finsam på Almedalen 2018 vid träffen.
Ola A informerade om att han varit i kontakt med Magnus Simonsson avseende gemensamma utbildningar.
Styrelsen noterade informationen.
§12

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.
Anne-Marie Larsson kommenterade utsänt förslag till ny modell för verksamhetsplanering. Vidare att arbetsutskottet fört inledande diskussioner om
namnbyte utifrån att NNS inte längre är ett nätverk utan en förening.

3
4

SKL = Sveriges kommuner och landsting
SUS = System för utveckling av samverkan
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Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna presenterat förslag till ny modell
för verksamhetsplanering efter gjord justering. Vidare att förslaget sänds till
medlemmarna jämte förfrågan om namnbyte.
§13

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 ansvarar Ola A att en seminarieserie med fyra
olika teman genomförs som underlag för rapporten.
Inbjudan till seminarieserien är utsänd och att återkopplingen har varit trög,
men arbetet är nu på gång, informerade Ola.
Per Jonebrink är anlitat för att dokumentera seminarierna.
Styrelsen noterade informationen.
§14

NNS rapportserie

Charlotte Axelsson ansvarar för ett nummer i rapportserien ”Samordnad
jämställdhetsintegrering”. Utgivning planeras till våren 2018.
Möjligheten för att ”Indikatorerna” kan utgöra ett nummer i rapportserien under 2018 diskuterades.
§15

Utbildningsinsatser inom ramen för NNS

Styrelsen har beslutat att NNS ska genomföra utbildningsinsatser – bland
annat planerades en utbildning i strategiskt ledarskap för ordföranden och
ledare i samordningsförbund.
Ola A informerade om att utbildningen ställdes in på grund av för få anmälningar. Han återkommer i frågan.
Styrelsen noterade information.
§16

Ordförandedagen 2018

Vid möte 2017-09-26 beslutade styrelsen att förlägga ”Ordförandedagen
2018” till Arlanda den 25 januari.
Ola A ansvarar för ordförandedagens innehåll. Han gav en lägesrapport om
arbetet – bland annat om kontakterna avseende medverkan från socialförsäkringsutskottet och Arbetsförmedlingen.
Jonny S ansvarar för kontakten med Samordningsförbundet Centrala Östergötland, som anlitas för hantering av anmälningar.
Styrelsen noterade information.
§17

SKL:s utredning + uppvaktning socialförsäkringsministern + dialog socialförsäkringsutskottet

SKL:s utredning om förändrad styrning av Finsam
Ordföranden informerade om att SKL har flyttat fram beslutet avseende utredningen om förändrad styrning av Finsam.
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Utredningen tas upp på SKL:s styrelsemöte i januari. Därefter kan svar från
SKL förväntas.
Styrelsen 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.
Arbetsutskottet har gett Ola A i uppdrag att undersöka möjligheterna till dialog med socialförsäkringsutskottet kopplat till uppvaktning av socialförsäkringsministern.
Styrelsen noterade informationen.
§18

Kalendarium 2018

Efter en del förändringar i utsänt förslag till kalendarium 2018 enades styrelsen om följande mötestider:
9 mars
16 april – kvällen före den nationella konferensen för samordningsförbund
18 april – konstituerande möte
31 maj -1 juni – planeringsdagar inklusive möte
27 september
+ ytterligare ett möte som bestäms senare.
§19

Diskussion - debattartikel

Jonas W:s förslag till debattartikel ”Brukarinflytande för välfärdens utveckling” var tänkt att skrivas under av NNS styrelseledamöter tillsammans med
ordföranden i Verdandi samt en universitetsadjunkt i Lund.
2017-09-26 konstaterade styrelsen att det fanns behov av att artikeln omarbetas liksom att undersöka brukarorganisationernas medverkan i debattartiklar. Kenneth Andersson åtog sig då att kontakta HSO5
NNS kan inte tillstyrka debattartikel ”Brukarinflytande för välfärdens utveckling” eftersom HSO inte står bakom, menade ordföranden som talat med
Kenneth Andersson.
§20

SUS6

Helena Johansson från Försäkringskassan hälsades välkommen för att berätta om SUS.
Helena beskrev det pågående förbättringsarbetet med SUS - bland annat:
✓ behörighetsprocessen - förtydliga stödtext, blanketter och öka digitaliseringen om möjligt
✓ uppdatering av användarhandledning, ”lathundar”, blanketter
5
6

HSO = Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
SUS = System för utveckling av samverkan
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✓ se över susam.se i sin helhet för att öka användandet;
✓ kundcenter Partner, som är en viktig ingång för förbunden;
✓ registrering av kompletterande frågor
Helena betonade vikten av att förbunden registrerar i SUS och berättade att
aktuellt arbete under november/december är justeringar i registrering av insatser, vilket kommer att leda till ökad kvalitet.
Hon redovisade också några sifferuppgifter om ”Samordningsförbunden i
SUS 2017” samt datum för Försäkringskassans återrapportering till regeringen avseende Finsam-medlen.
NNS behöver diskutera hur kvaliteten i SUS kan förbättras med gemensamma krafter, konstaterade ordföranden och tackade Helena för presentationen.
§21

Rapporter/Info/Anmälningsärenden

Personuppgiftsfrågor
Samordningsförbunden Östra Östergötland och Huddinge-Botkyrka-Salem
(HBS) undersöker möjligheten att behandla personuppgifter inom ramen för
de insatser och projekt, som förbunden finansierar. Enligt datainspektionen
har samordningsförbund utifrån gällande lagstiftning inte rätt att behandla
personuppgifter.
Förbunden Östra Östergötland och HBS har därför vänt sig till Nationella
rådet, som nu ser över frågan om myndighetsgemensam dokumentation.
Styrelsen noterade informationen
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 studien på individnivå är den sista delen och ska
vara klar 2021.
Styrelsen 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.
Styrelsen noterade informationen.
Anmälningsärende
Nationella rådets protokoll 2017-09-11 anmäldes och lades till handlingarna
§22

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
§23

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter dagens möte
avslutat.
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