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§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson inledde mötet med en summering av planeringsdagarna och reflekterade kring vad styrelsen kan ta med sig för att tillsammans utveckla FINSAM. Därefter hälsades alla välkomna till dagens
styrelsemöte och mötet förklarades öppnat.
§2

Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 6.3 kontaktmannaskap. Arbetsutskottet gör en genomgång av resterande förslag som framkommit under planeringsdagarna och återkommer till styrelsen.
§3

Protokolljusterare

Till justerare av dagens protokoll utsågs Anne-Marie Larsson
§4

Föregående protokoll – styrelsen 2019-05-29 och arbetsutskottet 2019-06-04, 2019-06-27, 2019-08-05

Föregående styrelseprotokoll, 2019-05-29, godkänns och läggs till handlingarna. Arbetsutskottets senaste protokoll, 2019-06-04, 2019-06-27, 201908-05, godkänns och läggs till handlingarna.
§5

Ekonomisk redovisning

Kenneth Andersson kommenterade utsänd ekonomisk rapport som innehöll
felaktigheter, men som trots det visar att NNS ekonomi är i balans. Ny uppdaterad redovisning skickas till styrelsen.
Beslut: Styrelsen godkänner ekonomisk lägesrapport
§6

Vara en mötesplats för NNS medlemmar

6.1 Höstkonferens 29-30/10
Styrelsen har tidigare satt ramarna med tydlig politisk touch i Samordningsförbundens och NNS anda. Anmälan till konferensen sker via Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
Inspektionen för Socialförsäkringen medverkar. Kontakt har tagits genom
Anna Lexelius med Ardalan Shekarabi. Det finns planer om att bjuda in
Mandus Frykman samt att genomföra rundabords-samtal med politiker.
Arbetsförmedlingen föreslås vara en del av programmet för att bottna i syftet med förändringarna. Representanter från Arbetsmarknadsdepartementet
bjuds in. Patrik Engström tar kontakt.
Medelstilldelning föreslås vara en del av programmet.
Beslut: Arbetsutskottet får i uppdrag att forma ett slutgiltigt program den 12
september.
6.2 NNS Webbsida – utveckling och GDPR
Punkten har avhandlats under planeringsdagarna och styrelsen har skrivit
under sitt godkännande gällande publicering av kontaktuppgifter på NNS
hemsida.
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6.3 Införa kontaktmannaskap.
Förslag att varje styrelseledamot har ett antal förbund som hen är kontakt
gentemot för NNS räkning. Syftet är kontakt in och ut ur NNS styrelse. Ola
Andersson föreslås ta fram en lista över NNS medlemsförbund och utifrån
den fördelar NNS arbetsutskott ett antal förbund per styrelseledamot. Det
bör tydligt formuleras för var och en samt på NNS webbsida vad som förväntas av kontaktpersonen.
Beslut: Ola Andersson uppdras ta fram en lista för fördelning av medlemmar.
Beslut: Arbetsutskottet uppdras återkomma till styrelsen med förslag på
fördelning.
§7

Utveckla dialog med Samordningsförbunden

7.1 Arbetsmiljö
Ola Andersson rapporterar om stödet som han och Meta Fredriksson Monfelt har gett Sobona och Nationella Rådet med omformulering av skrift gällande arbetsmiljö. Arbetet är slutfört.
Beslut: Styrelsen godkänner rapport.
7.2 Branschråd
Frågan om styrelseledamot som representant i branschråd är nu klargjord.
Det är endast tjänsteperson som kan företräda förbund. Värnas förbundschef representerar förbunden så punkten är avklarad.
Beslut: Styrelsen godkänner rapport.
§8

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen
lokalt, regionalt och nationellt

8.1 Tilldelning utifrån fördelningsmodellen och hantering av Finsam-medel
Arbetsgruppen (Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och Ola Andersson)
som redan är tillsatt föreslås arbeta vidare. Styrelsen diskuterar svaret som
inkommit från Nationella rådet utifrån skrivelsen från Dalarnas Samordningsförbund. Det egna kapitalet kommer inte beaktas. Skrivställarna är inte
nöjda med svaret.
Styrelsen diskuterar förslag om att göra en skrivelse till ansvarig minister
om ökad tilldelning till samordningsförbunden. Arbetsgruppen föreslås att
skyndsamt ta fram förslag på skrivelse som Marie Svensson sedan skickar.
Beslut: Arbetsgrupp uppdras ta fram förslag på skrivelse som ordförande
skickar den till ansvarig minister.
8.1 Almedalen 2019
Marie Svensson rapporterar om väl genomförda aktiviteter i Almedalen. Finsam Gotland gjorde ett stort arbete. Det finns en film på NNS hemsida från
ett av seminarierna.
8.2 Politiskt ställningstagande från SKL gällande FINSAM
SKL har kommit med ett ställningstagande gällande Finsam där det framgår
att de vill samarbeta. Rent strategiskt bör samarbete med SKL vara högt
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prioriterat för NNS samarbeten. NNS föreslås bjuda in SKL till samtal för att
undersöka intentionen med ställningstagandet. Om ett samtal inte är möjligt
görs en skrivelse.
Beslut: NNS bjuder in SKL till samtal i första hand.
§9

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet

9.1 Indikatorsarbetet
Styrelsen har fått information av verksamhetsutvecklare Elin Asplund och
Jonas Wells under förmiddagen. Utvecklingsgruppen har möte den 27/8,
där arbetsgruppen utsedd av styrelsen med fördel deltar.
9.2 Tjänstedesign
Information har lämnats under planeringsdagarna gällande workshop för
NNS medlemmar nästa vecka. Syftet är att undersöka NNS roll i ett nationellt nätverk och arbete med tjänstedesign.
9.3 Våld i nära relation
Anita Kruse deltog och informerade under planeringsdagarna, bildspel är
utskickat till styrelsen. Styrelsen har fem platser till uppstartskonferensen
den 10 oktober. Kenneth Andersson, Anne-Marie Larsson, Cristine Persson
och Marie Svensson deltar.
§10

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och
nationell nivå

10.1NNS möte med nationella rådet
Nästa möte är inplanerat den 12 september och flera möten är inbokade
under hösten.
10.2Möte med departementen
Styrelsen informerades under planeringsdagarna om NNS möte med departementen. Ann-Marie Larsson och Ola Andersson träffade Peter Wollberg,
Socialdepartementet, och Abukar Omarsson, Arbetsmarknadsdepartementet. Det finns en tydlig vilja från regeringen när det gäller samverkan genom
samordningsförbund. Vid mötet planerades också för ett kommande möte
med Ylva Johansson och Annika Strandhäll i slutet av september. Vid mötet
framkom att NNS har möjlighet att lämna synpunkter på arbetsmarknadsutredningen.
Beslut: Styrelsen godkänner rapporten.
10.3Uppvaktning av ministrar
Frågan hanterades under §10.2
10.4Inför möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
NNS avvaktar ministermötet som beskrivs i punkt 10.3
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10.5 Återinföra politisk och finansiell samordning, riksdagens utredningstjänst
Patrik Engström rapporterade under planeringsdagarna om uppdraget som
lämnats till statens utredningstjänst gällande möjligheten för staten att vara
representerad politiskt i förbunden. Uppdraget antogs inte då det ansågs
för stort. Man hänvisade till Inspektionen för Socialförsäkringens pågående
granskning samt till Finsam-lagens förarbeten. Om NNS ska driva detta vidare krävs ett mer konkret uppdrag och smalare formulering.
Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp ser över hur NNS kan gå vidare i frågan. Ola Andersson får i uppdrag att se över lagstiftningen och tillsammans
med arbetsgrupp undersöka vad NNS kan göra. Arbetsgrupp föreslås bestå av Jonas Wells, Patrik Engström, Peter Johansson och Ola Andersson.
Även Irma Görtz och Mikael Holmlund (SF Umeå Vännäs) tillfrågas om att
ingå i arbetsgrupp. Processen behöver antecknas för att möjliggöra redovisning.
Beslut: Styrelsen beslutar att tillsätta arbetsgrupp som tar frågan vidare.
§11

Övriga frågor

11.1 Tjänstemannastöd NNS
Marie Svensson föreslår styrelsen att ge arbetsutskottet i uppdrag att förbereda underlag till nästa styrelsemöte
Beslut: Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag.
§12

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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