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§1 Mötets  öppnande 

 
Ordförande  Marie  Svensson  hälsade  alla  välkomna  och  förklarade  mötet 
öppnat. 
 
§2 Dagordningens  fastställande 

 
Dagordningen  godkändes  med  tillägg  under  övriga  frågor  angående  förslag 
från  förbundschefer  i  Väst. 
 
§3 Föregående  protokoll  –  styrelsen  2020-01-30  och  ar- 

betsutskottet  2020-02-11. 
Föregående  styrelseprotokoll,  2020-01-30,  godkänns  och  läggs  till  hand- 
lingarna.  Arbetsutskottets  senaste  protokoll,  2020-02-11,  godkänns  och 
läggs  till  handlingarna. 
 
§4 Nya  medlemmar 

 
Samordningsförbunden  Arvika  Eda  och  Södra  Norrbotten  har  ansökt  om 
medlemskap. 
Besluta:  De  nya  medlemmarna  antas  och  hälsas  välkomna. 
 
 
§5  Tjänstemannastöd 

Samordningsförbundet  centrala  Östergötland  har  erbjudit  sig  att  vara  sekre- 
terarstöd  och  administrativt  stöd  för  NNS.  Vid  dagens  möte  medverkade 
Åsa  Carlsson  från  Centrala  Östergötland.  För  att  introduktionen  ska  fungera 
effektivt  kommer  ett  möte  arrangeras  mellan  förra  sekreteraren,  Micaela, 
nya  sekreteraren  samt  Ola  och  ordförande. 
Tjänstemannastödet  från  samordningsförbundet  Göteborg  har  reglerats  i 
avtal  mellan  förbundet  och  NNS.  Omfattningen  är  motsvarande  80%  och 
med  ensidig  möjlighet  till  uppsägning  på  2  månader. 
NNS  AU  har  sedan  tidigare  ett  uppdrag  att  ta  fram  en  plan  för  långsiktig 
finansiering. 
 
 
§6  Rapport  från  möte  med  SKR 

NNS  AU  har  haft  ett  konstruktivt  möte  med  Leif  Klingensjö  som  är  SKRs  re- 
presentant  när  det  gäller  Samordningsförbund.  Leif  slutar  under  våren  och 
ersätts  av  Roy  Melkers. 
SKR  har  i  beredningarna  ”Primärvård  och  äldreomsorg”  och  ”Socialpolitik 
och  individomsorg”  ställt  sig  bakom  skrivning  där  SKR  uttrycker  ett  tydligt 
stöd  för  samordningsförbund  och  en  utveckling  av  dessa.  SKR  ser  också 
positivt  på  ett  nära  samarbete  till  exempel  i  form  av  gemensamma  debattar- 
tiklar  och  uppvaktningar. 
Ola  A  kommer  att  ta  kontakt  med  Leif  Klingensjös  efterträdare  för  att  ut- 
veckla  samverkan  med  SKR. 
 
 
§7  Diskussion  om  att  bilda  ett  kompetenscentrum 
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Mattias  Bergström  från  centrala  Östergötland  medverkar  via  Skype. 
Mattias  presenterar  ett  förslag  på  ett  innovations  och  kunskapscentra  för 
samordning-  och  samverkansvetenskap.  Förslaget  ska  ses  som  ett  un- 
derlag  för  diskussion  och  kan  komma  att  förändras  och  utvecklas.  Centrat 
förslås  ha  tre  delar: 

1.  Att  förbunden  används  som  arena  för  testverksamhet  och  direkt 
koppling  till  praktiken/vardagen  ute  hos  förbundsmedlemmarna  och 
samhället. 

2.  Att  centret  i  nära  samarbete  med  en  rad  institutioner  står  för  egen 
forskningskapacitet  (dokumentation,  uppföljning,  utvärdering,  utred- 
ning  och  analys). 

3.  Att  centret  utvecklar  god  förmåga  till  kommunikation  och  kunskaps- 
spridning  för  utbildning,  nätverksbygge,  påverkansarbete  och  allmän 
samhällsinformation.  Det  är  av  yttersta  vikt  att  göra  arbetet  mer  all- 
mänt  känt  och  använt. 
 

Ett  innovation-  och  kunskapscenter  skulle  stärka  parternas  förmåga  att 
nyttja  förbunden  sammanlänkat  med  utbildning,  forskning  och  praktik  så  att 
samordning  och  samverkan  kan  bli  det  tvärvetenskapliga  kunskapsfält  sam- 
hället  behöver  för  att  klara  framtidens  välfärdsutmaningar. 
Centrets  uppbyggnad  och  utformning  kan  ske  på  olika  sätt  och  NR  och 
NNS  kan  ha  mer  eller  mindre  aktiva  roller  i  centret.  Finansiering  kan  ske  på 
liknande  sätt  som  indikatorverksamheten  och  Insatskatalogen  men  och 
också  med  en  betydande  extern  finansiering. 
Styrelsen  ställde  sig  positiv  till  förslaget  och  till  en  fortsatt  dialog  kring  roller 
och  organisering  av  ett  innovation-  och  kunskapscenter. 
 

§  8  Verksamhetsinriktning 

I  samband  med  styrelsens  planeringsdagar  kommer  en  översyn  att  göras 
av  pågående  arbetssätt  och  organisering  av  styrelsens  arbete. 
Vara  en  mötesplats  för  NNS  medlemmar 
8.1  Höstkonferensen  –  uppföljning 

Ola  A  redogjorde  för  sammanställning  av  diskussionerna  vid  höstkonferen- 
sen.  Vid  den  efterföljande  diskussionen  föreslog  att  utvärdering  ska  göras  i 
anslutning  till  konferenser. 
8.2  Almedalen 

Ett  preliminärt  program  finns  för  aktiviteterna  i  Almedalen. 
Utveckla  dialog  med  Samordningsförbunden 

8.3  Årsmöte  verksamhetsberättelse  bokslut,  reviderad  budget  2020 

I  samband  med  presentationen  av  reviderad  budget  lyftes  frågan  om  lång- 
siktig  finansiering  av  tjänstemannastöd.  NNS  AU  har  frågans  sedan  tidigare 
och  avser  att  återkomma  med  förslag. 
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Styrelsen  gick  igenom  Verksamhetsberättelsen  med  bokslut  samt  förslag  till 
reviderad  budget.  Mindre  textändring  föreslogs. 
Beslut:  Styrelsen  beslutade  att  godkänna  att  Verksamhetsberättelse  med 
bokslut  för  2019  samt  reviderad  budget  2020  föreläggs  årsmötet  2020  efter 
föreslagen  textändring. 
 

8.4  Ordförandedag 

Vid  ordförandedagen  uppmanades  deltagarna  att  inkomma  med  förslag  och 
synpunkter  till  socialförsäkringsministern.  Flera  förslag  inkom  från  delta- 
garna  vilka  och  bifogats  till  dagens  möte. 
NNS  AU  avser  att  göra  en  uppvaktning  hos  socialförsäkringsministern  un- 
der  våren.  Styrelsen  ansåg  att  förslagen  som  presenterades  inte  bör  in- 
vänta  uppvaktningen  utan  presenteras  i  en  skrivelse  så  snart  som  möjligt. 
styrelsen  såg  också  positivt  på  att  presentera  förslaget  om  ett  innovation- 
och  kunskapscenter  för  socialförsäkringsministern. 
8.5  Kontaktmannaskap,  textförslag  till  hemsida 

Ett  förslag  om  fördelning  av  kontaktmannaskap  samt  en  förklarande  text  till 
hemsidan  var  utsänt  inför  mötet. 
Beslut:  Text  och  fördelning  av  kontaktmannaskap  godkändes. 
Vara  en  aktiv  bevakare  av  medlemmarnas  intressen  lokalt,  regionalt 
och  nationellt 
8.5  Medelstilldelning 
Det  finns  en  aktiv  dialog  finns  mellan  NNS  och  Försäkringskassan  angå- 
ende  ökad  medelstilldelning  för  2021.  En  skrivning  från  ordförande  har 
också  avlämnats  till  försäkringskassan  angående  medelstilldelning.  Avgö- 
rande  för  en  ökad  tilldelning  2021  är  sannolikt  Försäkringskassans  äs- 
kande. 
 
8.6  Politiskt  ställningstagande  SKR  gällande  FINSAM 
Se  ovan 
 
8.7  Förbundschefers  arbetsmiljö 
Arbetsgivarorganisationen  Sobona  har  erbjudit  sig  att  arrangera  utbildning 
om  arbetsmiljö  i  samordningsförbund. 
Beslut:  Ola  a  får  i  uppdrag  att  kontakta  Sobona  för  planering  av  utbildning. 
 
 
Med  hög  kompetens  bidra  till  utvecklingen  av  medlemmarnas  verk- 
samhet 
8.8  Indikatorsarbetet  -seminarium  riksdagen 

Ett  seminarium  arrangerades  av  medarbetarna  i  indikatorverksamheten  i 
riksdagen,  Från  NNS  deltog  ordförande  Maria  Svensson  samt  ledamot  Pa- 
trik  Engström.  Seminariet  var  mycket  uppskattat.  I  syfte  att  sprida  kun- 
skaper  om  och  erfarenheter  av  samordningsförbund  föreslogs  att  uppvakt- 
ning  sker  av  ”Dagens  Samhälle”  för  att  väcka  intresse  av  att  publicera  arti- 
kel  eller  göra  ett  reportage  om  indikatorverksamheten  och  samordningsför- 
bund. 
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8.9  Upptäckt  av  våld 

Projektet  fortskrider  planenligt.  Diskussion  fördes  om  att  skriva  en  artikel  i 
dagstidning  för  att  förgripa  diskussion  om  eventuellt  ökat  våld  i  relationer. 
8.10  Utbildningsbehov 

Det  finns  inget  direkt  behov  av  utbildning  för  närvarande  men  frågan  kom- 
mer  att  lyftas  vid  planeringsdagarna  och  eventuellt  kan  utbildningsinsatser 
göras  till  hösten. 
8.11  Behovsanalys 

Den  behovsanalys  som  ligger  till  grund  för  nuvarande  lagstiftning  upplevs 
ibland  som  obsolet.  Flera  samordningsförbund  har  på  olika  sätt  tagit  initiativ 
till  att  göra  egna  analyser  bland  annat  med  utgångspunkt  i  helårsekvivalen- 
ter  och  i  samarbete  med  företaget  Statisticon.  NNS  ser  ett  behov  av  att  göra 
en  förnyad  analys  och  vill  bjuda  i  de  förbund  som  har  egna  erfarenheter  och 
som  är  intresserade  av  att  utveckla  ett  sådant  instrument. 
Beslut:  Ola  A  får  i  uppdrag  att  bjuda  in  samordningsförbund  som  är  intres- 
serade  av  att  delta  i  ett  utvecklingsarbete  och  även  tillfråga  om  Statisticon 
vill  vara  delaktig. 
 

Utgöra  en  nationell  politisk  arena  för  att  påverka  medlemsförbundens 
förutsättningar  på  lokal,  regional  och  nationell  nivå 
 
 
8.12  NNS  möte  med  Nationella  rådet,  muntlig  rapport 
Mötena  med  NR  har  inte  varit  tillräckligt  ändamålsenliga.  Det  behövs  en 
bättre  struktur  och  ökad  delaktighet  samt  gemsamma  frågor  att  diskutera. 
Ordförande  avser  att  kontakta  NR  så  att  planera  kommande  möten. 
 

8.13  Dialog  nationell  nivå 

Planering  pågår  för  uppvaktning  av  socialförsäkringsministern. 
8.14  Återinföra  politisk  och  finansiell  samordning 

Frågan  har  diskuterats  vi  höstkonferensen  och  i  samband  med  ordförande- 
dagen.  Det  finns  fortfarande  oklarheter  kring  hur  styrelsen  ska  gå  vidare 
med  frågan  och  därför  planeras  en  workshop  är  11  maj. 
 
§  9  Kalendarium  med  platser 
-  planeringsdagar  för  styrelsen  27-28  maj  kommer  vara  i  Skellefteå 
-  höstkonferens  prel  11-12  nov  Järfälla 
-  ordföranddag  bokas  av  den  nya  styrelsen  som  väljs  vid  årsmötet. 
 
 
§  10  Anmälan  av  skrivningar 
Ordförande  har  skickat  en  skrivning  till  Försäkringskassan  angående  me- 
delstilldelning  2021. 
Besluta:  Skrivelsen  läggs  till  handlingarna. 
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§  11  Stadgar 
NNS  har  i  sin  verksamhetsinriktning  för  2019-2022  förslag  på  att  NNs  ska 
överväga  namnbyte  i  syfte  att  skapa  tydlighet  och  flytta  fram  NNs  posit- 
ioner. 
Förslag  på  namn  diskuterades  och  bland  annat  ”Riksförbundet  För  Samord- 
ningsförbund”  -  RFS 

Under  denna  punkt  förslogs  också  att  punkt  17  Övriga  ärenden,  under  §  9 
Årsmöte  stryk  då  denna  saknar  relevans. 
Beslut:  Styrelsen  föreslår  årsmötet  att  byta  namn  till  Riksförbundet  För 
Samordningsförbund 
Styrelsen  föreslår  att  årsmötet  stryker  punkt  17  under  §  9  Årsmöte 
 
 
§  12  Arbetsordning  och  delegationsordning 

Förslag  till  arbetsordning  och  delegationsordning  var  utsänt  till  mötet.  Det 
fanns  flera  frågor  om  innebörden  av  flertal  skrivningar.  Styrelsen  föreslog 
därför  att  Arbetsordning  och  delegationsordning  återremitteras  med  uppgif- 
ten  att  förtydliga  de  skrivningar  som  var  uppe  till  diskussion. 
Beslut:  Styrelsen  beslutade  att  återremittera  Arbetsordningen  med  delegat- 
ionsordning. 
 
§  13  Finanspolicy,  placeringspolicy  och  eget  kapital 
Policyn  var  utsänd  till  mötet.  Under  mötet  framkom  förslag  på  tillägg  när  det 
gäller  vilka  etiska  hänsyn  som  ska  tas  vid  kapitalplaceringar.  Styrelsen  före- 
slog  att  dessa  förslag  tillförs  policyn. 
Beslut:  Styrelsen  beslutade  att  återremittera  policyn  för  kompletteringar. 
 
§  14  Försäkring  av  medlemmar  styrelsen 

Styrelsen  för  NNS  har  tidigare  haft  en  försäkring  gällande  tjänstereseförsäk- 
ring.  Förslag  finns  på  att  teckna  ny  försäkring.  Offert  har  inkommit  från 
Trygg-Hansa  på  belopp  motsvarande  4  006  kr  för  styrelsen  och  helår. 
Beslut:  Styrelsen  beslutade  att  teckna  försäkring  utifrån  inkommen  offert. 
 
§  15  Övrigt 
Förbundschefernas  nätverk  i  Väst  har  vänt  sig  till  med  en  begäran  om  att 
lyfta  frågan  om  utlåning  av  personal  från  Arbetsförmedlingen  och  Försäk- 
ringskassan.  Förnärvarande  är  det  flera  förbund  som  upplever  det  svårt  att 
få  med  dessa  myndigheters  personal  i  samverkan. 
Beslut:  NNS  lyfter  detta  problem  i  samband  med  överläggning  med  social- 
försäkringsministern. 
 
 
§  16 Avslutning 

 
Ordföranden  tackade  för  visat  intresse  och  förklarade  mötet  avslutat. 
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