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Nationella rådet (NR)
Datum: 22 januari 2020 kl. 09.50-12,00
Plats: Försäkringskassan
Ledamöter:
Rikard Lingström, ordf. Arbetsförmedingen (Af)
Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och regioner (SKR)
Jenny Rehanman, Socialstyrelsen (SoS)
Cindy Marttiin, ersättare samt sekr. (FK)

Frånvarande: Michael Boman, Försäkringskassan (FK)

Arbetsgruppen:
Samira Aqil, SoS
Malin Lundblad, FK
Anette Olsson, FK
Eva Birkstam, AF
Åse Melander Larsson, AF
Ulrica Runemar, SKR
Ulrika Vestin, SKR
Emma Everitt, SKR
Sevim Barbasso Helmers, SoS

Besök:
Inger Landberg, NR Kommunikatör
Maria Björk, controller, FK

1. Mötet öppnas och fastställande av dagordning
Rikard Lingström, ordförande hälsar alla välkomna och dagordningen fastställs.
2. Presentation
Michael Boman, ordförande har förhinder, Rikard Lingström ersätter Lina
Karlsson på dagens möte. Anette Olsson kommer att ersätta Anette Almstedt och
Emma Everitt kommer att ersätta Ulrika Vestin i arbetsgruppen. De hälsas
välkomna.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. Arbetsgruppen Uppföljning och kvalitet
a) Behovsanalys utifrån ISF-rapport, lokala behov och SUS: Insamling av
information/underlag pågår just nu.
b) Hantering personuppgifter i insatser finansierade av samordningsförbund:
Workshop för insamling av nuläge, behov och erfarenheter
planeras den 22 januari.
5.
a)
b)
c)
d)

Arbetsgruppen Kommunikation
Kommunikationsplanering för Almedalen: Planering pågår.
Struktur finsam.se: En workshop genomförs vecka 8.
Grafisk profil: Arbetet är i sitt slutskede.
Analys av insatser (Finsam i media, nyhetsbrev och användarstatistik för
finsam.se): Kort information om analysen
e) Sammanställning av Finsams mediebild för 2019: Kort information om
mediebild.
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f) Nyhetsbrev februari: Nationella rådet önskar plan för publicering 2020 och en
påminnelse inför varje utskick.
g) Uppstart av referensgrupp för kommunikation: Kort information om
referensgrupp som startar upp under vårterminen 2020.
6. Arbetsgruppen Utbildning och stöd
a) Förlängt avtal 2020 för nationell stödperson. Under vårterminen planeras två
introduktionsutbildningar och en fördjupningsutbildning. Diskussion har förts
kring en utbildning om samverkan. Nationella rådet beslutar att den Nationella
stödpersonen i samråd med arbetsgruppen ser om det finns förutsättningar för en
utbildning om samverkan.
b) Förlängt avtal 2020 för nationellt processtöd i SUS. SUS-utbildningar avropas
som tidigare enligt behov.
c) Förbunden har efterfrågat en ekonomiutbildning. Ett längre pass kring ekonomi
planeras på förbundschefsdagarna 2020. Först därefter tas beslut om ev.
ekonomiutbildning.
d) Kunskapsunderlag utbildning för styrelseledamöter är i sitt slutskede och dialog
har påbörjats med extern leverantör för framtagande av webbutbildning.
7. Arbetsgruppen Kunskapsstöd
a) Driftsättning för den nya plattformen för finsam.se sker vecka 5. Därefter kan
arbetet med det nya kunskapsstödet intensifieras.
b) Arbetet med uppdatering av förbundsordningsmall pågår. Mallen har varit ute på
remiss hos parterna.
8. Arbetsgruppen Finsamkonferensen
Arbetet med årets konferens löper på bra. Samordningsförbundet Halland firar 10
år och har bjudit in till aktiviteter dagen innan konferensen. Mer information
finns på finsam.se
Förfrågan om att delarrangera Finsamkonferensen tillsammans med Nationella
rådet 2021 har gått ut och sista svarsdag är 1 februari. Värd för 2021 presenteras
på årets konferens.
9. Arbetsgruppen Medelstilldelning
Maria Björk, controller på Försäkringskassan och Malin Lundblad går igenom
den analys som arbetsgruppen har gjort kring det egna kapitalet hos förbunden.
En minskning har skett från 2017 till 2018, men det egna kapitalet är fortsatt
stort. De är främst storstadsregionerna som har stort eget kapital.
10. Administrativa medel och överskott hos SKR
I stort sett är budgeten för administrativa medel intecknade inför 2020.
SKR förvaltar ett konto med Nationella Rådets gemensamma medel och
meddelar att det finns ett överskott. SKR ser över om/hur medlen kan balanseras
över mellan budgetåren.
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11. Samarbetsrum för förbundschefer
Det har skickats ut en intresseförfrågan till förbundschefer och majoriteten av de
som svarat är positiva. Arbetsgruppen får i uppdrag att handha frågan, men
Nationella rådet beslutar att kanalen ut/in till förbunden även i fortsättningen är
finsambrevlådan och finsam.se.Samarbetsrummet är till för att förbundscheferna
ska kunna ha en dialog med varandra.
12. Se över regleringsbrev
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida
exempel på arbetssätt och insatser som erbjuds av vissa kommuner och som
riktas till föräldralediga kvinnor och män som tar emot försörjningsstöd.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.
I Försäkringskassans regleringsbrev framkommer det att anslagsposten för
finansiell samordning är oförändrad. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska även fortsatt arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera
insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som
har aktivitetsersättning.
Arbetsförmedlingen återkommer om information i deras regleringsbrev.
13. Status Arbetsförmedlingen
a) I december 2019 utsågs Maria Mindhammar till ny generaldirektör för
Arbetsförmedlingen.
b) Ny gemensam direktör för verksamhetsområdena arbetssökande och arbetsgivare.
c) Arbetsförmedlingen ser över sin lokala närvaro och ska hitta former för det.
Dialog förs bland annat med SKR.
14. Rapportering från Nätverk Väst och Nord
I Väst lyfte förbundscheferna att staten behöver bidra med medarbetare i insatser
i större omfattning. Man lyfte också problematiken med att staten inte ”lånar ut”
medarbetare till tjänsten förbundschef samt att man ser ett behov av att staten
behöver ha ett mer flexibelt förhållningssätt vid tjänstledighet för arbete som
förbundschef.
Även i Nord lyfte förbundscheferna problematiken med att staten inte ”lånar ut”
medarbetare till tjänsten förbundschef. Frågan om grundtilldelningen på 400 tkr
som en bas för att förbunden ska kunna bedriva verksamhet lyftes kopplat till när
förbund går samman. När förbunden slås samman förlorar förbunden medel
genom att de endast får en grundtilldelning på 400 tkr.
15. Fortsatt diskussion om hur vi kan synliggöra finsam
På nästa möte med Nationella rådet kommer SKR att redogöra för en enkät kring
ekonomiskt bistånd där man också ställt frågor om finansiell samordning. Fortsatt
diskussion sker då.
Vid protokollet

Justerat

Cindy Marttiin

Rikard Lingström
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