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§
Plats och tid

Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 15 januari, kl 10.00-15.00

Beslutande

Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund § 1-9
Pratima Åslund, Norra Västmanlands samordningsförbund
Alvi Berglund, Finsam Östersund
Marie Litholm, Samordningsföbundet Haninge
Alf Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Karl-Henrik Nanning, Samordningsförbundet Uppsala län
Lennart Niklasson, Samordningsförbundet Vänersborg
Barry Rudholm, Samordningsförbundet Skellefteå

Övriga närvarande

Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå
Jonas Wells, Norra Västmanlands Samordningsförbund
EvaHallmer/Lindahl, Samordningsförbundet Malmö
Ritva Widgren, Samordningsförbundet Haninge
Ola Wiktorsson, Samordningsförbundet RAR Sörmland
Ann Lundqvist Samordningsförbundet RAR Sörmland

Utses att justera

Barry Rudholm

Justeringens
tid och plats

Fredag 12 februari, kl. 10.00, Riksdagshus 7-9, Stockholm.

Underskrifter

Sekreterare

........................................................................………
Barry Rudholm

Ordförande

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

Justerande

...................................................................................................………..
Barry Rudholm

Paragrafer
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§1
Mötets öppnande, val av sekreterare samt protokolljusterare
Ordförande Kurt Kvarnström hälsade alla välkommen och öppnar mötet.
Beslut
Till sekreterare valdes Barry Rudholm.
Kurt Kvarnström, och Barry Rudholm utsågs att justera protokollet
§2
Godkännande av dagordning
Beslut
Tidigare utskickad dagordning godkändes med ändringen att nuvarande reglering, i form av
procentandelar för respektive myndighet, i samband med den lokala/regionala finansieringen
av Finsam, också diskuteras under punkt 8.
Under övriga frågor diskuteras bl a En dörr in, försörjningsmåttet samt inrapportering till FK
av förbrukade medel 2009.
§3
Protokoll från styrelsemötet 091203
Beslut
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Innan justering sänds protokollet till
styrelsemedlemmarna.
§4
Aktuellt medlemsregister
De nya medlemmarna; Samordningsförbundet i Trelleborg och Samordningsförbundet i
Norra Örebro Län hälsades välkomna till Nätverket.
Beslut
Tjänstemannagruppen, med Stellan som ansvarig, formar ett nyhetsbrev på en till två sidor.
Det skrivs under av Kurt och Marie samt skickas både till medlemsförbunden och de
samordningsförbund som ej är medlemmar.
§5
Administrativt stöd
Det finns ett stort behov av administrativt stöd för att genomföra nätverkets olika aktiviteter.
Vi bör bl.a. skapa en logotype för nätverket samt en hemsida för information, kommunikation,
m m. På hemsidan bör även adresser till varje förbund finnas.
Det finns erfarenhet av detta arbete hos flera Samordningsförbund.
Beslut
Alla handlingar och medlemsregister samlas hos Ann Lundqvist, som även ska fungera som
sekreterare i Nationella Nätverket fr.o.m. mötet den 12 februari.
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Tjänstemannagruppen, med Ritva som ansvarig, utarbetar ett förslag till hur en gemensam
logotype och hemsida ska tas fram (med stöd av övriga medlemsförbund) samt en
kommunikationsstrategi.
§6
Ekonomiskt stöd från Nationella Rådet
NNS har ansökt om bidrag med 1,2 miljoner kronor från Nationella Rådet. Rådet har i ett
skriftlig besked meddelat att inget bidrag kan ges till nätverket p.g.a. att Nationella Rådet
saknar medel. Styrelsen diskuterade om medel sökas från annat håll, bl a från iffk.
Beslut
Ordförande och vice ordförande; Kurt och Marie, träffar Nationella Rådets ordförande Ulrika
Persson för att diskutera möjligheterna till stöd från och samarbete med Nationella Rådet.
§7
Vårens Finsamkonferens i Malmö 21-22 april.
Eva Hallmer/Lindahl håller på med programmet till konferensen. Gemensam planering med
Nationella Rådet eller arbetsgruppen har ännu inte kommit till stånd. Malmös ambition är att
konferensen ska präglas av dialog mellan olika aktörer.
Politiker från socialförsäkringsutskottet är inbjudna. Socialförsäkringsminister Christina
Husmark/Persson är också tillfrågad.
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom redovisat upplägg. Konferensen föreslås dokumenteras i ord och
bild. NNS förlägger ett styrelsemöte till Malmö i samband med konferensen.
§8
Verksamhetsplan 2010
Planen ska i första hand utgå från de synpunkter medlemmarna framförde i enkäten före
årsskiftet. En diskussion fördes om hur styrelsen ska arbeta för att få förbunden delaktiga i
utformningen av planen. Fördelar/nackdelar med modellen balanserad styrning (styrkort)
diskuterades också.
Beslut
Balanserad styrning, s k styrkortsmodell, ska användas för ledning/styrning av NNS. För att
öka förbundens delaktighet i utformningen av planen ska ett extra årsmöte genomföras i april
vid Malmö-konferensen. Tjänstemannagruppen, med Stellan som ansvarig, ansvarar för
process och förslag. De visioner vi har för verksamheten sänds till Stellan för bearbetning.
§9
Fördelning av Finsammedel
Nuvarande fördelning av statens (försäkringskassans) medel (50 %) till de enskilda
samordningsförbunden bör ses över och fördelningskriterier utarbetas i dialog mellan samtliga
huvudmän. NNS anser även att att medelstilldelningen till ”två-partsfinsam” bör flyttas till
”fyrparts-finsam” med hänvisning till att där finns en fungerande organisation och rutiner för
gemensamma prioriteringar mellan huvudmännen.
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Beslut
NNS förordar att nuvarande fasta procentsatser med 50% från staten och 25% vardera från
landstingen och kommunerna bibehålls liksom att (se ovan) kriterier för fördelningen av den
statliga andelen utarbetas gemensamt mellan huvudmännen. NNS förordar att en långsiktig
statlig finansieringsmodell ersätter nuvarande koppling till sjukpenninganslaget.
Ola Wiktorsson fick i uppdrag att skissa på en skrivelse till regeringen som skrivs under av
ordförande och vice ordförande.
§ 10
Remissvar till socialdepartementet
Ett förslag till synpunkter på socialdepartementets promemoria angående ”Möjlighet att bilda
samordningsförbund över länsgränser” har utarbetats och diskuterades av styrelsen.
Beslut
NNS styrelse ställer sig bakom yttrandet.Yttrandet skrivs under av ordförande och vice
ordförande och sänds vidare till Socialdepartementet.
§ 11
Övriga frågor
En dörr in.
Vi har haft en diskussion om detta och återkommer i ämnet.
Inrapportering av förbrukade medel 2009 till fk.
NNS anser att inrapporteringen bör senareläggas 4 veckor i syfte att möjliggöra för förbunden
att färdigställa föregående års bokslut först.
Differentierad avgift när NNS arrangerar olika konferenser/evenemang?
Styrelsen ställer sig positiv till att medlemmar i nätverket betalar en lägre avgift vid
deltagande.
Ola informerade om att en konferens om försörjningsmåttet ska arrangeras den 8 april.
Inbjudan kommer senare.
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