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Nu så här en bit in på det nya året så är det med lite
blandade känslor som vi blickar framåt. Å ena sidan
finns känslan av att det vänder, om inte nu så i alla fall
snart. WHO har flaggat för att vi kan skönja slutet av
pandemin och äntligen kan vi se fram emot att träffas
och samverka med bättre kvalitet än vad de digitala
mötena tillåter. Det känns som en stor
lättnad. Samtidigt finns det en del svarta
moln på den internationella himlen som
riskerar drabba även oss. Vi får hoppas
att klokskap och ansvarstagande vinner
över de spänningar som uppstått. Och
här hemma ser vi att långtidsarbetslös-
heten verkar bita sig fast samtidigt som
vi vet att vi samordningsförbund kan bi-
dra till att stötta just denna grupp.Att
arbeta med långtidsarbetslösa handlar
om att se individen och att ha individu-
ella insatser i stället för generella lös-
ningar och det är vi bra på.

Vi har träffat Nationella rådet och till-
sammans försöker vi hitta en väg framåt
i arbetet med att hitta former för sam-
verkan mellan förbund och framförallt med akademin.
Jag tror att det är viktigt att inte tänka OM detta går
utan HUR vi ska lösa detta. Samordningsförbundet
Centrala Östergötland tillsammans med förbunds-
chefer runt om i landet har fört en bra diskussion om
vad vi behöver samverka kring men också börjat
tänka på hur detta ska gå till. Här behöver vi känna att
vi också har stöd från samverkansparterna om hur vi
kan hitta former för denna samverkan och här har
Nationella Rådet en viktig roll.

I en medlemsorganisation är dialogen mellan medlem-
mar och styrelse avgörande för att styrelsen ska fånga
upp angelägna frågor hos medlemmarna och samtidigt
kommunicera ut styrelsebeslut och frågor från styrel-
sen. Som ni vet har vi arbetet med att utveckla kon-
taktmannaskapet som ett medel för denna dialog och
jag hoppas att ni märker att vi är på G, men har en
liten bit kvar då vi vet att alla inte har kommit lika
långt.

Vad händer framåt? Jo, en hel del. Som ni säkert redan
vet slutar OlaAndersson som varit NNS trygga tjänste-
manastöd. Stort Tack Ola för dina insatser! Samtidigt
har vi en översyn av NNS tjänstemannaorganisation
med utgångspunkt från den motion som Samordnings-
förbundet Södra Dalarna ställde till medlemsmötet.

Denna arbetsgrupp leds av Andreas
Unger från Finsam Gotland och förutom
medlemmarna i AU deltar Patrick Eng-
ström, Södra Dalarna och Fredrik Lun-
dén från Centrala Östergötland.

Arbetsgruppen ska presentera sitt för-
slag på det kommande årsmötet. Under
tiden kommer förbundscheferna Mattias
Bergström, Samordförbundet Centrala
Östergötland och Greta Henriksson,
Samordningsförbundet Finsam Gotland
upprätthålla centrala delar av det arbete
som görs vid NNS. Under en period
kommer även Monica Widman Lund-
mark, Samordningsförbundet Skellefteå-
Norsjö vara behjälplig med detta. Flera
andra förbund behöver gå in och axla

uppgifter under denna tid och jag har kontakt med ett
antal förbund för att få stöd under denna process. Innan
vi har en tydlig bemannad organisation och en klar fi-
nansiering kommer NNS inte kunna bibehålla samma
nivå som tidigare.

Vi har en hel del utmaningar framför oss. Utmaningar
som jag hoppas kan stärka vår samverkan inom NNS
och tillvarata de goda krafter som finns i samordnings-
förbunden. Det är när vi arbetar professionellt och
tillsammans som vi får legitimitet och som ett bevis på
detta är regeringens beslut att förlänga uppdraget till
oss att utveckla metoder och arbetssätt för att Stoppa
Våldet. Ett arbete som vi ska vara stolta över och som
har präglats av devisen ”Ägas lokalt och stödjas cen-
tralt” – en devis som jag tror präglar de flesta sam-
ordningsförbund.

Hälsningar

Marie Svensson
Ordförande i NNS

Marie Svensson
Ordförande NNS

NNS tjänstman Ola Andersson går i pension
Den sista januari 2022 lämnar Ola Andersson sin tjänst som
NNS tjänsteman och går i pension.

Läs mer på sidan 2.

Hej alla!

http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga.aspx
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Ola
Andersson

NNS tjänsteman
går i pension

Under Ola Anderssons tid vid NNS har föreningens
ambitionsnivåökat,bådeinåtgentemotmedlemsförbunden
och utåtriktat mot beslutsfattare och myndigheter.
NågraavdestörreaktiviteterochuppdragsomNNSbedrivit
under den tid då Ola varit aktiv som NNS tjänsteman är
indikatorer för finansiell samordning, tjänstedesign, BIP
(som även benämns Skapa), Almedalen-deltagande, utbild-
ningsinsatser inom JGL (Jämställdhet, Genus och Ledar-
skap) och regeringsuppdraget om att upptäcka och minska
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. När det gäller det senare
var detta det första regeringsuppdrag som NNS deltagit i
och kan ses som ett bevis från regeringen på att samord-
ningsförbundens ochNNSuppdrag och verksamhet har en
viktig funktion inomvälfärden. Regeringsuppdraget har nu
förlängts och kommer att pågå även under 2022.
Olahartidigtvaritaktiviattökasamarbetetmellan”akademin”
och samordningsförbund. Bland annat har han varit med
att bygga upp ett nätverkmellan forskare och andra aktörer
för att öka kunskapen om samverkan. Nätverket genomför
blandannatutbildningarochdriverwebbenwww.samverkans-
forskning.se. Denna inriktning har fortsatt i arbetet med
”Välfärd i samverkan” där NNS genomOla har samarbetat
med samordningsförbundet Centra Östergötland och
förbund runt om i landet för att utveckla samverkan med
just akademin. Ett arbete som fortskrider under 2022.
På frågan om vad Ola ska göra som pensionär svarar han:
– Först ska jag andas en vecka!
EfterandningspausenkommerOladockinteattsittasysslolös.
Under en period kommer han att vara tillgänglig för NNS
för att eventuellt bistå vidbehov för att överlämnapågående
uppgifterochuppdrag, till exempel regeringsuppdragetmot
våld i nära relationer.
Flera nya engagemang väntar också. Ola kommer att vara
projektledare i Hantverkets Hus i Göteborg som han har

varitmedattstarta.Detärettsamarbetemellanföretagare
i Västra Götalandsområdet, Västra Götalandsregionen,
Göteborgs stad och samordningsförbund. Det handlar
om att få till ett bättre samarbetssamtal mellan det
offentliga och det privata. Ytterligare en uppgift är att
vara ordförande i en lokal vägförening där han bor. Ola
kommer också vara behjälplig hos några smordnings-
förbund i deras omställningsarbete.
Ola planerar även att återuppta ett socialt engagemang
han tidigare ägnat sig åt, att vara övervakare åt personer
som farit illa och vill komma tillbaka till ett normalt liv.
– Jag tycker om att se människor växa och att ta ansvar.
Och det gör människor om man ger dem hjälp och rätt
uppgifter, säger Ola.
–Men, uppdragen ska inte få ta all tid, det ska bli egentid
också.
På frågan om hur han ser på NNS och samordnings-
förbundens roll inom välfärdsområdet framöver svarar
Ola:
– Att organisera välfärden i framtiden blir svårare och
alltmer komplext, med externa utförare och lite oklara
ansvarsramarmellanstatochkommun.Idetperspektivet
blir samordningsförbundens roll allt viktigare för att
hjälpa till att hålla ihop den här komplexiteten. Där har
NNS en viktig uppgift somkommer att bli alltmer viktig
framöver för att flytta fram positionerna och visa på
möjligheterna med samordningsförbund.
Avslutningsvis vill Ola tacka alla för att han har fått vara
medoch tillsammansmedandra fått arbetameddet som
han känner kanske är det viktigaste för att ett samhälle
skall hålla ihop, det vill säga att vi har en fungerande
välfärd. En välfärd som är generell och till för alla och då
också utformad utifrån människors olika behov.

NNS tjänsteman, Ola Andersson, lämnar sin tjänst den sista januari 2022 för att gå i pension.
Ola Andersson har haft ett långvarigt engagemang inom samordningsområdet och var med redan
då initiativen till NNS togs och föreningenbildades.Ola var då förbundschef för Samordningsförbundet
på Hisingen – Delta.

http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga.aspx
https://www.samverkansforskning.se
http://www.nnsfinsam.se
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Översyn av NNS
organisation och
ekonomi

”Vi håller näsan över vattenytan”

Andreas Unger
Ordförande för
Samordningsförbundet
Finsam Gotland

SedanNNSbildadesår2009harmyckethäntsompåverkar
förutsättningarna inom föreningen. Efter medlemsmötet
i december tillsatteNNS styrelse en arbetsgrupp för att se
överorganisationochekonomi.GruppenbeståravAndreas
Unger, Samordningsförbundet Finsam Gotland, Fredrik
Lundén, Samordningsförbundet Centrala Östergötland,
Patrik Engström, Samordningsförbundet Södra Dalarna
samt styrelsens arbetsutskott. Arbetet ska ske i samverkan
medmedlemsförbunden så att resultatet blir väl förankrat
inför årsmötet i vår.
Andreas Unger är sammankallande i arbetsgruppen och
beskriver bakgrunden till utredningen så här:
– Vid årsmötet i april 2021 startade en aktiv diskussion
om NNS ekonomi, där kostnaderna för tjänstemanna-
organisationen utgör en väsentlig del. Det framkom att
det fanns olika åsikter hos medlemsförbunden om hur
tjänstemannastödet fungerar och bör vara organiserat
samt kostnaderna för detta, säger Andreas Unger.
Diskussionerna fortsatte vid medlemsmötet i december
då också en motion i frågan behandlades.
– NNS nuvarande tjänsteperson, Ola Andersson, lämnar
sin tjänst i slutet av januari för att gå i pension. Därmed
har det uppstått ett naturligt, bra tillfälle att utreda vad
NNSmedlemmar villmed föreningen, vad föreningen ska
vara i framtiden, vilka visioner som finns och hur
arbetsmetodiken ska vara.

–Vi ska ha iminnet attNNShar utvecklatsmycket under
åren. Inom en rad områden pågår utvecklingsarbete där
förbund samverkar till nytta för alla. Jag vill bland annat
nämna BIP, tjänstedesign, indikatorsmodelen, kompe-
tenscentrum, kunskapsbanken och insatskatalogen. Mer
har gjorts och mer är på gång.
Det har också blivit tydligt att NNS allt oftare ses som en
samverkanspart på nationell nivå när det gäller utveckling
av välfärden.Allt oftare ombedsNNSatt svara på remisser
och sedan i slutet av 2019 har föreningen haft ett rege-
ringsuppdrag som handlar om att minska våld i nära
relationer. Det uppdraget har förlängts och gäller nu även
för hela 2022.
– En fråga för oss i utredningsgruppen är att komma fram
till vilka funktioner inom NNS organisation som behövs
för att kunna hantera och mäkta med denna typ av mer
omfattande uppdrag. Samtidigt behöver vi självklart ta
redapåommedlemmarnaönskarattNNSskaåtasigdenna
typ av uppgifter.
– Målet är att försöka hitta en form för NNS tjänste-
mannastöd som ger en bra stöttning förmedlemsförbun-
den och NNS styrelse och samtidigt är så kostnads-
effektivt som möjligt, avslutar Andreas.

När NNS tjänsteman Ola Andersson går i pension i slutet av januari kommer tre personer
atthantera akuta ärenden somtjänstemannastöd.Dessa ärGretaHenriksson, Samordnings-
förbundet Finsam Gotland, Mattias Bergström, Samordningsförbundet Centrala
Östergötland ochMonicaWidman Lundmark, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.
– Det handlar inte om att ta över Ola Anderssons alla arbetsuppgifter. Det är mer att ”vi
håller näsan över vattenytan” fram till NNS årsmöte, då beslut tas om vem som ska ta över
tjänsten eller om en ny tjänstemannaorganisation ska införas, säger Greta Henriksson.
Under en period kommerOla att vara tillgänglig förNNS för att eventuellt bistå vid behov.

Efter drygt 12 års verksamhet är det dags för en översyn av
NNS arbetsordning, organisation och behov av
tjänstemannastöd. Förslag på förändringar kommer att
läggas fram vid NNS årsmöte, då medlemmarna får
möjlighet att fatta beslut.

Greta Henriksson
Foto: Cindy Marttiin

http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga.aspx
http://www.nnsfinsam.se
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Regeringsuppdraget om att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld, som NNS och samordningsförbunden arbetat med sedan i
hösten 2019, har förlängts och kommer nu att fortgå även under
2022.
– Så roligt och stort grattis till oss alla! Vi fortsätter med vårt
regeringsuppdrag ett år till, säger Anita Kruse, sakkunnig inom
regeringsuppdraget vid NNS.
Förlängningenavregeringsuppdragetöppnaruppförattkunnabjuda
in fler samordningsförbund att delta i att öka upptäckten av våld.
NNS återkommer med information om vad förlängningen av
regeringsuppdraget kommer att innebära och innehålla.

Hälso-ochsjukvårdsnämndeniRegionVästerbot-
ten beslutade i maj 2021 att man i alla verksam-
heter som möter patienter inom regionen ska
rutinmässiga frågor omvåldsutsatthet ställas till
patienterna. Det är den andra regionen i landet
som har fattat detta beslut.
Personal med patientkontakt kommer att ge-
nomgågrundläggandeutbildningar inomområ-
det våld i nära relationer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att
Regionstyrelsenfattarettbeslutomattrutinmäs-
siga frågor om våldsutsatthet införs vid beställ-
ning av Hälsoval för primärvård och tandvård.
Nämnden föreslår också att Regionstyrelsen
fattar ett beslut om att frågor om våldsutsatthet
införs i regionens medarbetarsamtal.

Utdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens
beslutsunderlag:

För att förstärka RegionVästerbottens arbete med att tidigt förebygga,möta
och behandla våldsutsatta till följd av våld i nära relationer behövs ytterligare
steg tas. Därför föreslås att alla Region Västerbottens verksamheter med
patientkontakt skagenomgågrundläggandeutbildningomvåld i nära relationer
samt att frågor om våld ska ställas på rutin.
Målet är att fler patienter som lever i pågående våldsutsatthet eller har tidigare
erfarenheter av våld i nära relationer, oavsett ålder, könsidentitet, sexualitet
med mera, uppmärksammas och får rätt stöd och hjälp i mötet med länets
hälso- och sjukvård och tandvård.
Regionen behöver även arbeta med att integrera kunskap om våld i nära
relationer i det interna arbetet riktat mot medarbetare.RegionVästerbotten
är en stor arbetsgivare och kan antas ha en ansenlig mängd medarbetare som
lever i våldsutsatthet.
Dessa delar är viktiga steg i att förstärka regionens våldsförebyggande arbete
och bidra till att regionens målområden ”Västerbotten har världens bästa
och mest jämlika hälsa” samt ”Västerbotten är det barnvänligaste länet”
uppfylls.

Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld

Regeringsuppdraget om att
upptäcka våld har förlängts

Anita Kruse
Sakkunnig inom våldsområdet vid NNS

Mail: anita.kruse@gmail.com
Telefon: 070-375 19 78

Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?
Det var temat för ettwebbinariumsomVårdförbundet ochUnizonhöll den27 januari 2022. Från samordningsförbund
föreläste följande personer:
Monica Vidman Lundmark, förbundschef för Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö. Temat var Rutiner eller
fördomar - om att införa ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka våld.
LeonardKihlgren,verksamhetsledare/delprojektledareiTyresömeduppdragförSamordningsförbundetÖstraSöder-
törn. Temat varHur jobbar Ung iTyresö med regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld?

Föreläsarnas presentationer kan laddas ned på NNS webb:www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga.aspx
http://nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
http://www.nnsfinsam.se



