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Protokoll 

fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsför-
bund (NNS) 
 
Tid: 2010-04-20 kl 13.30-18.00 
  
Plats Finsam Malmös lokaler på Engelbrektsgatan 20, Malmö  
  
Beslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande  
 
 
 

Kurt Kvarnström, Södra Dalarna 
Alf Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Karl-Henrik Nanning, Samordningsförbundet Uppsala län 
Pratima Åslund, Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Lennart Niklasson, Samordningsförbundet Vänersborg 
Bengt Andersson, Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
 
 
Kent Andersson, Samordningsförbundet Finsam i Malmö      
t o m § 3 
Eva Hallmer Lindahl, Samordningsförbundet Finsam i 
Malmö t o m § 7 
Jonas Wells, Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Ola Wiktorson, Samordningsförbundet Sörmland 
Ann Lundqvist Samordningsförbundet Sörmland 
 

  
 
 
Justeringens 
tid och plats: 
 
 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 
 
 

Fredag 28 maj kl 10, Riksdagshus 7-9, Stockholm  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………Paragrafer 1-19 

 
 
 
 
Ordförande: 

Ann Lundqvist 
 
 
 
…………………………………………………………… 

 Kurt Kvarnström 
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§1 Mötets öppnande och dagordningens godkännande 

Ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Ett särskilt välkomnande riktades till Finsam i Malmö och Kent Andersson 
och Eva Hallmer Lindahl, som ställt sina lokaler till förfogande för NNS 

Vulkanutbrottet vid glaciären Eyjafjallajökull på Island skapade kaos i flyg-
trafiken. Detta drabbade Stellan Berglund och Barry Rudholm från Skellef-
teå, som därför inte var närvarande vid mötet. 

En kort presentationsrunda gjordes. 

Beslut: 
Dagordningen godkändes. 
 

§2 Föregående protokoll (2010-03-12) 

Föregående protokoll godkändes.  

Rutiner för hantering av protokollen:  
Efter justering/godkännande av ordförande sänds protokollet till styrelsen 
för godkännande. Vid nästkommande möte skrivs protokollen under för att 
därefter spridas. 

§3 Nya medlemmar samt förslag till ”Policy för samord-
ningsförbund som inte är medlemmar i NNS” 

Nya medlemmar 
De nya medlemmarna Samordningsförbunden Finsam Västerdalarna, Kris-
tianstad och Sydöstra Skåne hälsas välkomna till NNS. Medlemsantalet är 
nu 49. 

Beslut: 
Styrelsen beslutade att anta de nya medlemmarna Samordningsförbunden 
Finsam Västerdalarna, Kristianstad och Sydöstra Skåne. 

Policy för Samordningsförbund som inte är medlemmar i NNS” 
Jonas Wells redogjorde för förslag till policy för förbund som inte är med-
lemmar i NNS. Styrelsen diskuterade förslaget - bland annat NNS roll samt 
förhållningssätt gentemot icke medlemmar. 

Beslut: 
Styrelsen gav Pratima Åslund och Jonas Wells i uppdrag att fortsätta arbe-
tet med att formulera policyn. 

§4 Budget – redovisning av intäkter och kostnader 

Alf Svensson redovisade utsänd ekonomisk sammanställning (budget) för 
NNS. Syftet är att få en bild över driftskostnad och finansiering. Kostnader-
na har sammanställts bland annat utifrån från de underlag som styrelsele-
damöterna har levererat till Alf. Styrelsen diskuterade sammanställningen 
och enades om viss justering. 
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Beslut: 
Styrelsen beslutade att redovisa den justerade ekonomiska sammanställ-
ningen vid NNS extra årsmöte den 21 april. Årsmötet genomförs i direkt 
anslutning till den nationella nätverkskonferensen. 

§5 Kommunikationsstrategi 

Punkten utgick på grund av att föredragande Ritva Widgren inte var närva-
rande. 

§6 NNS hemsida 

Ola Wiktorson redogjorde för arbetet med hemsidan samt visade den för 
styrelsen. Hemsidan kommer att bli publik, ”invigas” och presenteras vid 
den nationella konferensen på eftermiddagen den 21 april. 

Styrelsen var nöjd med hemsidan och tackade för utfört arbete. 

§7 Ansökan till ESF-rådet 

Vid NNS sammanträde 12 mars redovisade Ritva Widgren en för NNS in-
tressant utlysning av projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF). 
Utlysningen avser kompetensutvecklingsprojekt inom Programområde 1 
med en 100-procentig extern finansiering. 

Syftet med ansökan är att söka finansiering för NNS:s aktiviteter under 
2011- 2012 vilka redovisas i verksamhetsplanen. 

En arbetsgrupp med Ritva Widgren Stellan Berglund samt Jonas Wells 
med uppdrag att arbete vidare med ansökan utsågs. 

Ansökan bygger på att ett antal samordningsförbund/arbetsplatser deltar i 
projektet. Ansökan bygger även på att ett samordningsförbund (juridisk 
person) åtar sig rollen som projektägare/administratör samt att ett antal 
förbund vill delta som projektpartners. Sista ansökningsdag är den 5 maj 
2010. 

Jonas Wells beskrev arbetsgruppen arbete. Styrelsen fick en genomgång 
av förslag till ansökan och förslag till budget delades ut. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn (f d Haninge) har åtagit sig att vara 
projektägare. 

Samordningsförbunden Södra Dalarna, Norra Västmanland, RAR i Sörm-
land, Uppsala samt Vänersborg/Mellerud har meddelat att de avser delta. 
Dessutom väntas besked om deltagande från Skaraborg och Skellefteå. 

Beslut: 
Styrelsen beslutade att ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att arbete vidare 
med projektansökan. 

§8 Fördelning Finsammedlen – brev till Regeringen 

Styrelsen diskuterade utskickat förslag till skrivelse till Regeringen angåen-
de statens fördelning av Finsam-medlen. En del justeringar gjordes i försla-
get. 
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Beslut: 
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till skivelse till Regeringen efter 
gjorda justeringar. Ola W uppdras att justera förslaget omgående, att få 
NNS ordförandes och vice ordförandes underskrifter samt att skrivelsen 
därefter sänds till Regeringen. 

§9 Processtödjare/precessledare 

Peter Johansson, Samordningsförbundet Östra Östergötland har initierat 
frågan om att bilda nätverk för processtöd utifrån erfarenhetsutbyte, kompe-
tens- och metodutveckling inom ramen för NNS. Peter har gjort en förfrå-
gan till samtliga samordningsförbund och fått svar från intresserade. 
Förslag på att fråga Peter J om han vill leda en arbetsgrupp för bildande av 
nätverket framfördes. Styrelsen ställde sig positiv till idén. 

Beslut: 
Styrelsen beslutade att Peter Johansson ska tillfrågas om han vill leda en 
arbetsgrupp för bildande av nätverk för processtöd. 

§10 Kompetenscentrum 

Lanstinget, Försäkringskassan och Finspångs kommun har tillsammans 
med Linköpings universitet bildat Samverksanscentrum. Verksamhetsidén 
handlar om att arbeta med samverkan och kunskapsutveckling. Målen är 
kunskapsöverföring, resultatspridning samt utveckling av metoder för att 
möta medborgarnas ofta sammansatta behov. 

Vid en regional träff mellan samordningsförbund presenterades Samver-
kanscentrum av Malin Masimov. Ola W föreslog att Malin bjuds in till NNS 
styrelsemöte. 

Beslut: 
Styrelsen beslutade att bjuda in Malin Masimov till styrelsemöte den 28 
maj. 

§11 Almedalsveckan 

Karl-Henrik Nanning gav en lägesrapport om arbetet med Finsam-
seminariet den 9 juli på Almedalsveckan. Försäkringskassan har utlovat ett 
ekonomiskt bidrag för aktiviteten. Seminariet genomförs på Donnerska går-
den med Johan Jonsson som moderator. Gunnar Axén och Ylva Johans-
son kommer bland andra att medverka. 

§12 Försörjningsmåttet 

Försörjningsmåttet ger en samlad bild av offentliga försörjningsersättningar 
över tid och vad detta innebär i kostnad per invånare. 

Inom ramen för NNS genomfördes den 8 april ett seminarium kring försörj-
ningsmåttet. Cirka 15 samordningsförbund samlades i Stockholm för att 
diskutera utveckling av försörjningsmåttet, bland annat syfte och definition. 
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Två forskare – Göran Sidebäck och Lars Sundbom - från Mälardalens hög-
skola medverkade för att presentera ”Datakällan” och SAFE1-måttet. Data-
källan är en socialstatistisk nyckeldatabas och ett forskningsprogram. 

En arbetsgrupp för utveckling av försörjningsmåttet bildades med Peter 
Johansson som samordnare. 

Spridning av kunskap om ”Datakällan” och försörjningsmåttet diskuterades 
- bland annat möjligheten till att utveckla en konferensserie. 

Beslut: 
Styrelsen beslutade att ge Peter J i uppdrag att tillsammans med arbets-
gruppen utforma förslag till utveckling av försörjningsmåttet utifrån resulta-
tet av seminariet. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att undersöka möjlig-
heterna till fördjupat samarbete med Mälardalens högskola angående ”Da-
takällan” 

§13 Inför NNS årsmöte 

En genomgång av arbetsordningen för NNS extra årsmöte 21 april gjordes. 

§14 Revision av samordningsförbund 

Punkten utgick på grund av att föredragande Stellan Berglund inte var när-
varande. 

§15 Tjänstemännens arbetsvillkor i förbunden 

Jonas W rapporterade att Jasmina Kircara Barucija åtagit sig arbetet med 
att beskriva problemområden avseende anställnings- och arbetsvillkor för 
förbundens personal. Jonas W och Ola Andersson kommer att fungera som 
”bollplank”.  

Beslut: 
Styrelsen beslutade att ge Jasmina Kircara Barucija i uppdrag att arbeta 
vidare med tjänstemännens arbetsvillkor i förbunden samt – om behov 
finns – bilda arbetsgrupp. 

§16 Taktikkonferens 

Syftet med NNS är att vara språkrör för samt stödja och utveckla samord-
ningsförbund. Till NNS styrelse är en tjänstemannagrupp knuten.  

Jonas W presenterade förslag till hur tjänstemännen ska kunna möta sty-
relsens ambitioner. Förslaget innebär bland annat att anordna en ”taktik-
konferens” för verksamhetsplanering utifrån verksamhetsplanen. Förslaget 
innebär också att bjuda in Johan Jonsson, folkhälsochef för Västra Göta-
landsregionen. 

Styrelsen diskuterade förslaget och var ening om att styrelsen ska delta i 
processen. 

Konferensen planeras till den 17-18 augusti med start kl 11 den 17:e. 

 

                                                
1
 SAFE är en akronym för inkomster relaterade till Sjukdom, Arbetslöshet, Förtidspension (sjuk- och 

aktivitetsersättning) och Ekonomiskt bistånd 
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Beslut: 
Styrelsen beslutade att ge Jonas W och Ola W i uppdrag att fortsätta plane-
ringen samt utforma förslag till upplägg på konferensen. 

§17 Seminarium ”10 goda råd till nästkommande styrelse” 

Jonas W framförde förslag till att utforma ”10 goda råd för nästkommande 
styrelse”.  

Styrelsen ansåg att ämnet - som är en utbildningsfråga - ligger inom Ola 
Anderssons område. 

Ordföranden och Jonas pratar med Ola Andersson och frågan tas upp på 
nästa möte. 

§18 Övriga frågor 

Karl-Henrik N informerade om att Uppsala har anställd Magnus Arvidsson 
som vikarierande förbundschef. 

§19 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträ-
de avslutat. 


