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Plats och tid

Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30

Beslutande

Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund
Alvi Berglund, Finsam Östersund
Marie Litholm, Samordningsförbundet Haninge
Alf Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Karl-Henrik Nanning, Samordningsförbundet Uppsala län

Övriga närvarande

Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå
Ritva Widgren, Samordningsförbundet Haninge

Utses att justera

Karl-Henrik Nanning

Justeringens
tid och plats

Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Underskrifter

Sekreterare

........................................................................………
Ritva Widgren

Ordförande

........................................................................………
Kurt Kvarnström

Justerande

...................................................................................................………..
Karl-Henrik Nanning

Paragrafer
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§1
Val av sekreterare och justerare
Ordförande Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Beslut
Till sekreterare valdes Ritva Widgren.
Karl-Henrik Nanning utsågs att justera protokollet.
§2
Godkännande av dagordning
Beslut
Tidigare utskickad dagordning godkändes med följande tillägg:
Revisionsfrågor (Stellan Berglund)
Utlysning av projektmedel från Europeiska Socialfonden (Ritva Widgren)
Rapport från arbetsgruppen för Almedalsveckan (Karl Henning Nanning)
Inbjudan till konferens i Uppsala den 18 maj 2010 (Karl-Henrik Nanning)
§3
Föregående protokoll (2010-02-12)
Beslut
Ritva Widgren var inte närvarande vid föregående möte. Punkten ”Övriga närvarande” ska
därmed justeras. För övrigt godkändes protokollet.
Vad gäller punkten Nyhetsbrev nämndes att det bör distribueras även till nyckelpersoner,
både tjänstemän och politiker på SKL. Ledamöter i Beredning av socialpolitik och
individomsorg bör få nyhetsbrevet t ex Ilija Batljan, ordförande och Bengt Germundsson, vice
ordförande. Styrelsen tyckte att nyhetsbrevet var bra.
§4
Nya medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit sedan föregående möte. Dock vet vi att det finns förbund
som är på väg att bli medlemmar. För närvarande finns 45 medlemmar i NNS.
Beslut
Förslag till ”Policy för samordningsförbund som inte är medlemmar i NNS” tas upp till beslut
vid nästa styrelsemöte.
§5
Verksamhetsplan 2010 inkl. styrkort
Stellan Berglund gick igenom revideringarna sedan förra mötet.
En justering föreslogs avseende förtydligande om att även regioner berörs av
samordningsförbund. Förändringen avser mått nr 2 under EKONOMI. ”Kriterier för statlig
och kommunal/regional medeltilldelning till landets samordningsförbund.
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Alf Svensson redovisade kostnader och intäkter för 2010 och 2011. Dessa tabeller ska
kompletteras med kostnader som varje enskilt samordningsförbund har för styrelsearbetet i
NNS. Samordningsförbunden uppmanas att skicka uppgifter om kostnader (lön, arvode,
förlorad arbetsinkomst, resekostnad etc) till Alf Svensson.
Nationell utlysning av projektmedel från Europeiska Socialfonden
Ritva Widgren redovisade en för NNS intressant utlysning avseende 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. Medel kan sökas för gemensamma aktiviteter och personal (t ex personal
med efterfrågad kompetens t ex inom ekonomi, revision, juridik, personaladministration)
vilka kan stödja landets samordningsförbund som organisationsform genom
kompetensutveckling.
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 och att ett antal förbund vill delta som projektpartners. Sista
ansökningsdag är den 5 maj 2010.
Beslut
Stellan Berglund får i uppdrag att föredra verksamhetsplanen vid extra årsmötet i Malmö i
samband med beslut.
Alf Svensson får i uppdrag att redovisa budgeten med kostnader och intäkter vid mötet i
Malmö.
Ritva Widgren får i uppdrag att ta fram ett utkast till ansökan till ESF-rådet. Förbunden som
är representerade i NNS styrelse får i uppdrag att undersöka om de är intresserade att delta i
projektet.
§6
Nästa styrelsemöte 20 april och extra årsmöte 21 april i Malmö
Nästa styrelsemöte är i Malmö den 20 april kl. 13.00, Hilton hotell. Ordförande för
Samordningsförbundet Malmö bjuds in till mötet.
Extra årsmöte sker i anslutning till FINSAM-konferensen den 21 april kl. 16.00 – 17.00.
Mötet är öppet för alla konferensdeltagare. Mötet innehåller allmän information, genomgång
av verksamhetsplanen, ESF-ansökan samt visning av strukturen för NNS hemsida.
Beslut
Stellan Berglund får i uppdrag att mejla verksamhetsplanen med styrkort till medlemmarna
med information om att den sista delen av mötet blir ett extra årsmöte med syfte att fastställa
verksamhetsplanen samt att verksamhetsplanens budget presenteras under mötet.
§7
Brev till Regeringen angående finansiell samverkan
Ola Wiktorsson har tagit fram ett första utkast till brev. Styrelsen anser att punkt nr 3 i brevet
avseende fördelning av medel till förbunden tas bort. Tilldelning av medel totalt sett till
förbunden är viktigast samt fördelning av medel till olika samverkansformer. Vidare anser
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man att siffrorna i skrivelsen ska aktualiseras och att Eva Stenvång Lindqvist ska
bearbeta/granska skrivelsen rent journalistiskt.
Beslut
Ritva Widgren får i uppdrag att kommunicera diskuterade förändringar med Ola Wiktorsson
och Eva Stenvång Lindqvist. Skrivelsen ska fastställas vid nästa styrelsemöte i Malmö.
§8
Kommunikationsstrategi
Ambitionen är att hemsidan med adress www.nns.se kan presenteras i Malmö. Styrelsen anser
att NNS bör få en tydlig logotyp.
Beslut
Ritva Widgren får i uppdrag att kontakta Ola Wiktorsson i frågan.
§ 9 Se medborgaren - remissvar
Utkast till NNS:s remissvar diskuterades. Remissvaret ska lämnas in senast den 15 april.
Beslut
Det är viktigt att lyfta in följande frågor i remissvaret: Finsam och frivillighet som
utgångspunkt (inkl. lagstiftning) samt behovet av personliga möten för målgrupper som
behöver samordnade insatser. Stellan Berglund får i uppdrag att sammanställa remissvaret och
Kurt Kvarnström och Marie Litholm får i uppdrag att underteckna.
§ 10
Samarbete med Nationella Rådet
Kurt Kvarnström och Marie Litholm har träffat Ulrika Persson, ordförande och
Försäkringskassans representant i Nationella Rådet. Resultatet var en avvaktande inställning
med hänvisning till arbetsgruppen för Nationella Rådet.
Beslut
Kurt Kvarnström och Marie Litholm får i uppdrag att skapa kontakter med politiker på SKL
(Beredning för socialpolitik och individomsorg).
§ 11
Försäkrings- och resefrågor för deltagare i Finsam-aktiviteter
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte, då Åsa Eriksson, som aktualiserat frågan, deltar.
§12 Tjänstemännens anställningsvillkor i förbunden
En skrivelse från förbundssamordnare Jasmina Kircara Barucija, SF Landskrona/Svalöv
diskuteras.
Beslut
Jonas Wells får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med Jasmina Kircara Barucija och Ola
Andersson och påbörja arbetet med att beskriva problemområden avseende anställnings- och
arbetsvillkor för förbundens personal.
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§ 13
Övriga frågor
Almedalsveckan – Finsam-seminarium den 9 juli på eftermiddagen
Karl-Henrik Nanning rapporterade om att arbetsgruppen (Eva Jupiter, Karl-Henrik Nanning,
Ola Andersson, Alf Svensson som reserv och Ale Friberg, Försäkringskassan) ska träffas den
18 mars för planering av aktiviteten.
Revision av samordningsförbund
Tjänstemannagruppen med Stellan Berglund får i uppdrag att forma en arbetsgrupp i
revisions- och ekonomistyrningsfrågor.
Konferens i Uppsala 18 maj
Karl-Henrik Nanning inbjuder till en konferens i Uppsala med namn Vägar tillbaka med fokus
på kvinnors ohälsa. Bettina Kashefi, statssekreterare hos socialförsäkringsministern deltar.
Samordningsförbundens årsredovisningar
Förbunden uppmanas att skicka årsredovisningar till Jonas Wells.
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