NR: 4 - 2020 / december

Välkommen till NNS-nytt, december 2020!
Snart är 2020 till ända. Ett år som varit mycket annorlunda på många sätt.
Vi har verkligen fått laga efter läge och jag vill säga att vi trots allt har gjort
det riktigt bra. Vi har kastat om i våra kalendrar, hittat nya arbetsformer
och vi har samtidigt bibehållet ett professionellt arbetssätt. Jag upplever i
allt detta att det funnits en stark vilja att göra ett bra jobb, att vara kreativ
och släppa prestige för att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt.
Samtidigt ser vi i spåren av Covid-19 att behoven av samordning blir allt
viktigare. Enligt arbetsförmedlingen ökar antalet långtidsarbetslösa och så
gör också antalet individer som sjukskrivs och är i behov av tillfällig föräldrapenning. Risken för ökad ohälsa är påtaglig och våra välfärdsystem kommer att prövas alltmer. I detta läge är det viktigt att ingen lämnas ensam. Vi
behöver hjälpas åt och vi behöver samarbeta för att bli starka och kunna utvecklas. Det är med den vetskapen i ryggen som vi ska möta 2021. Vi ska
verka för att förbättra dialogen oss emellan, skapa gemensamma strukturer
för samarbete och hitta former för att hjälpas åt. Utmaningar, men också möjligheter. Men innan dess är det Jul och jag vill redan nu önskar er
en God Jul och ser fram emot ett gemensamt Gott 2021.

Marie Svensson
Ordförande i NNS

Nya ledamöter i NNS styrelse
Vid NNS årsmöte utsågs två nya ledamöter till styrelsen: Andreas Unger, Finsam Gotland och
Kenth Carlsson från Samspelet i Värmland.
Så här beskriver de nya ledamöterna sina erfarenheter och förväntningar:
Andreas Unger, (M) Region Gotland, har sin första mandatperiod som politiker. Den bild Andreas
har om Samordningsförbundet Finsam Gotland är att det är välskött och att det finns gott om idéer
och förslag på vad som behöver göras. – Samordningsförbunden har en viktig roll, då det bara är
förbunden som har möjlighet att se hela individens situation, säger han. Andreas ser att NNS kan
stötta nya ordföranden i samordningsförbund och i det sammanhanget är kontaktpersonskapet
mycket viktigt. – NNS ska än mer aktivt påverka uppåt i våra organisationer och inom politiken, anser Andreas.
Kenth Carlsson (KD) Region Värmland, kommer från Samordningsförbundet Samspelet i Värmland, där han har varit aktiv under två mandatperioder. Kenth har goda erfarenheter av samarbetet
inom det egna förbundet där man bland annat har gått en gemensam ledarskapsutbildning. I NNS
styrelse vill Kenth verka för att samordningsförbunden ”tar nästa steg” det vill säga gå från projektorganisation till att skapa effektiva ordinarie samverkansstrukturer. Dessutom behövs samordningsförbunden komma in tidigare, så att människor inte blir i behov av samordnad rehabilitering.
Fredrik Lundén (M) Linköpings kommun, valdes in till NNS styrelse på ett fyllnadsval under hösten 2020. Fredrik är halvtidspolitiker och har suttit i styrelsen för Samordningsförbundet Centrala
Östergötland sedan 2018. Enligt Fredrik så är arbetet i ett samordningsförbund oerhört spännande
och angeläget eftersom behovet av samordning är långt i från optimalt som det fungerar i dag. NNS
har en viktig roll av att vara en enad och gemensam röst för förbunden. De flesta förbund har inte
kapacitet att själva till exempel svara på remisser, göra framställningar och visa att samordningsförbund finns.
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Hur arbetar vi under Covid-19?
Under december har NNS skickat ut en enkät till alla förbud för att höra om och hur pandemin har påverkat förutsättningarna. Hur har det gått med våra styrelsemöten, hur
har det påverkat våra team i deras möte med individer och
har det fått effekt på vår ekonomi?
Svaren på dessa frågor kommer ligga till grund för strategier som NNS styrelse kommer att diskutera vid nästa styrelsemöte, i januari 2021.
Åsa Fichtel/Ola Andersson

Varje styrelseledamot en kontaktperson
Under 2020 har NNS påbörjat arbetet med att förbättra dialogen mellan styrelsen och medlemmarna. Varje styrelseledamot är kontaktperson för ett antal förbund.
Syftet med kontaktpersonskapet är att få mer direkta synpunkter och förslag från medlemmarna till
styrelsens arbete. Det finns också en ambition att på ett enkelt sätt för ledamöter i styrelsen kunna
stämma av olika frågor som diskuteras inom NNS.
Önskar du ytterligare information om detta får du gärna kontakta Ola Andersson, NNS.
(Kontaktuppgifter finns nederst i NNS-nytt.)

Arbetet med Politisk och Finansiell samordning utvecklas
Arbetsgruppen, som består av Irma Götz, Jonas Wells, Mikael Holmlund. Peter Johansson och Ola
Andersson, har genom workshops och dialog med förbunden konstaterat att det finns ett stort intresse av att arbeta vidare med att utveckla arbetet inom samordningsförbunden.
Flera förbund vill och flera har redan börjat att arbeta med samordning på en mer strukturell nivå.
Konkret innebär detta att lämna projekttänkandet och skapa förutsättningar för mer hållbar samordning. Det behövs stödstrukturer för detta arbete och att utveckla paragrafen som berör samordningsförbundets ändamål i förbundsordningen har visat sig vara strategisk.
Under våren 2021 kommer NNS styrelse att diskutera hur detta arbete ska fortsätta.

Bildande av Innovations- och kunskapscentra
Arbetet med idén att skapa ett Innovation och kunskapscenter för välfärd i samverkan har rullat
vidare under hösten. Flera förbund har hört av sig och visat intresse av att bidra till och stötta idén.
Vi har tolkat era reaktioner som att det finns ett behov. Dialog har inletts med Vinnova om långsiktig finansiering och eventuellt kan detta rymmas inom satsningen Transformativ offentlig sektor. Ansökan till ESF fick dessvärre avslag, men har lett till att vi bjudits in till samtal på departementsnivå,
vilket glädjer oss.
Parallellt har också tankarna om att starta upp i liten skala fortsatt att gro. Vad har vi redan som
skulle kunna gynna många? Hur kan vi ta tag i ökat utbyte och hur skulle vi kunna stärka banden
till både lärosäten och varandra? Kanske handlar det bara om att våga. Att bara börja!
Under våren planerar vi att bjuda in till olika träffar för att undersöka möjligheterna att kunna ta ytterligare steg i riktning mot att komma igång.
Mattias Bergström, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
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Arbetet med Behovsanalys – lägesrapport
Gruppen som består av Mikael Holmlund, Åsa Fichtel, Eva Magnusson, Mattias Bergström, Mats
Forsberg och Ola Andersson har diskuterat och utbytt erfarenheter kring hur vi kan utveckla användandet av helårsekvivalenter.
Hittills har Uppsala läns samordningsförbund stått för kostnaderna av uppdateringen. Framöver
kommer vi att vända oss till flera förbund som kommer att kunna anmäla sig till utbildning där
Statisticon, mot en avgift, kommer att visa hur helårsekvivalenter kan användas som en del i
behovsanalysarbetet.
Utöver detta kommer NNS tillsammans med Statisticon utveckla en modell för ett systematiskt informationsförsörjningssystem vad gäller individers behov av samordnade insatser.

Fena på digitala möten
– Ärligt talat haltar det en del när två myndigheter, kommuner och regioner ska mötas digitalt.
Kort och gott: Detta var vi inte förberedda på för mindre än ett år sedan, säger Greta Henriksson,
Samordningsförbundet Finsam Gotland. Hon fortsätter: – Nu har tekniskt krångel och digitalt utanförskap blivit vardagsmat – men vi bygger medan vi går. Framöver kommer en kunskapsbank
byggas upp på NNS hemsida, med tips, råd och insamlade erfarenheter kring vad som funkar och
kan bli fel när vi möts på nätet, säger Greta Henriksson.
Om du har tankar eller idéer om hur digitala möten kan bli bättre eller vad man ska undvika, får du
gärna dela med dig av detta till Greta Henriksson via mail: greta.henriksson@finsamgotland.se.

Något sorts Finsam i Almedalen blir det 2021
– Jo, något blir det, men vad är ännu inte helt klart, säger Greta Henriksson Finsam Gotland, som tillsammans
med Nationella Rådet, NNS och deltagande samordningsförbund arrangerar Finsam i Almedalen.
Politikerveckan kommer att genomföras 2021 under former som pandemin tillåter. Arbetsgruppen Finsam i Almedalen har örat mot marken och lyssnar in och anpassar deltagandet till förutsättningarna.
Finsam berör de flesta politikområden. Därför finns det
anledning att lyfta fram samordningsförbunden under
vecka 27, när politiken och Almedalen står i händelsernas centrum. Inte minst med koppling till pandemins
konsekvenser.

Arbetet med Indikatorer har tagit flera viktiga steg framåt
– Under året som gått har arbetet med indikatorerna tagit flera viktiga steg framåt för att på ett
bättre och mer kvalitetssäkrat sätt mäta samordningsförbundens och finansierade insatsers utveckling och nytta, säger Elin Asplund. Exempel på detta är framtagande av en jämställdhetsindikator,
identifiering av remittenter som en ny respondentgrupp och översyn av instrumentet för att göra
det mer användarvänligt. Dessutom har vi riktat extra fokus på analys av data utifrån ett brukarinflytandeperspektiv.
Vi är extra stolta över att ha fått prata om samordningsförbund utifrån indikatorsarbetet på ett
lunch-seminarium i Riksdagen i våras och ser fram emot fortsatt dialog lokalt, regionalt och nationellt utifrån frågan – Hur vet vi att det blir bättre?
I år har totalt 42 samordningsförbund samlat in data till den nationella rapport som kommer publiceras i slutet av januari 2021. Håll utkik efter den på NNS webb och i kommande temanummer.
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Hur kommunicerar vi via webben
– NNS webb, www.nnsfinsam.se, är den plats där nyheter, vad
som är på gång och har hänt inom NNS verksamhet och hos medlemsförbunden publiceras, säger Per Jonebrink. Där finns även
lagrat dokument som rapporter, skrifter, offentliga uttalanden och
andra handlingar som tagits fram av och inom NNS.
På webben finns även formaliainformation om NNS verksamhet.
Styrelse- och arbetsutskottsprotokoll och andra formailahandlingar finns där samt ett kalendarium med planerade aktiviteter.
I takt med att verksamhetsområden har kommit till, som Indikatorer för finansiell samordning och utbildningsverksamhet, har
det skapats webbdelar för dessa verksamheter på webben.
Det senaste området som tillkommit handlar om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget om att
upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Som du kan läsa här ovan kommer det framöver finnas ytterligare en webbdel, en kunskapsbank
med tips och råd om hur man genomför bra webbmöten. Behovet av denna del har sin bakgrund i
den pågående pandemin, där möten nästan helt har fått hållas digitalt, ett för de flesta nytt sätt att
mötas.
De nya verksamhetsområden som tillkommit inom NNS de senaste åren har sitt ursprung i att det
dels har funnits behov av dem, dels att NNS medvetet arbetat för att, som organisation och som
företrädare för samordningsförbunden, bli en än mer aktiv part när det gäller att förklara, försvara
och utveckla finsamområdet, att förmedla att det är en del av välfärdsområdet.
Enligt Per har webben blivit allt mer viktig som kommunikationsmedium och kommer att bli än
mer viktig framöver. Webben behöver ständigt och löpande utvärderas och utvecklas för att vara
ett bra, effektivt och modernt kommunikationsmedel för NNS och samtidigt vara en attraktiv
informationskälla för besökare av den.
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