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Nationella rådet (NR)
Datum: 14 november 2019 kl. 13.20-16.00
Plats: Arbetsförmedlingen
Ledamöter
Michael Boman, Försäkringskassan (FK), ordf.
Lina Karlsson, Arbetsförmedlingen (AF)
Oscar Svensson, Kommuner och Landsting (SKL)
Jenny Rehnman, Socialstyrelsen (SoS)

Arbetsgruppen
Eva Birkstam, AF
Cindy Marttiin, FK, sekr
Sevim Barbasso Helmers, SoSveriges
Malin Lundblad, FK
Anette Almstedt, FK
Ulrica Runemar, SKL
Åse Melander Larsson, AF

Besök
Inger Landberg, NR Kommunikatör

1. Mötet öppnas och fastställande av dagordning
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Presentation
Oscar Svensson, SKL ersätter Leif Klingensjö på dagens möte.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. Förslag på struktur och mandat i arbetet i arbetsgruppen
Den stora arbetsgruppens mötesfrekvens minskas och mer arbetstid läggs i
de mindre arbetsgrupperna. Diskussion sker och NR är överens om att
arbetssättet kan prövas, men att arbetsgruppen bör ha en fortsatt diskussion
om arbetsformen.
Vad gäller budget, så är Försäkringskassan ansvarig. Vid ev. kostnader så
stämmer Försäkringskassans representanter i arbetsgruppen av med
ansvarig chef på Försäkringskassan.
5. Arbetet i Nationella rådet
Det är viktigt att varje representant i arbetsgruppen har en dialog med sin
parts representant NR så att denne är uppdaterad på vad som är aktuellt
och förberedd inför rådets möten.
Dagordningen till NR:s möten kommer sju dagar innan möte. Viktigt att
alla läst igenom dagordning och underlag. Saknas någon punkt/underlag så
meddelas det till Försäkringskassan i god tid före mötet.
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6. Arbetsgruppen Almedalen
NR är överens om att vara delarrangör i Almedalen tillsammans med NNS
och samordningsförbundet Gotland och bidrar med samma summa som
2019. Arbetet kring Almedalen lyfts in i Kommunikationsgruppen som får
i uppdrag att ta fram ett förslag på strategi, budskap och aktiviteter i
samarbete med NNS och Finsam Gotland. Eventuella kostnader för
utvecklingsarbetet tas upp för separat beslut i NR.
7. Arbetsgruppen Kommunikation
- Plan för arkivering av material på finsam.se:
NR godkänner planen.
- Förslag för grafisk profil:
Piktogrammen bör ändras, nytt förslag mejlas för beslut. I övrigt
godkänner NR den grafiska profilen.
- Kommunikationsplan:
NR godkänner planen.
- Tidssättning av kommunikatör:
Ordförande och kommunikatör ser över omfattningen i förhållande till
uppdraget. Därefter beslut.
8. Arbetsgruppen Uppföljning och kvalitet
Kunskap och underlag samlas in för att göra en behovsanalys utifrån ISF
rapporten, lokala behov och SUS.
Det pågår ett arbete med hantering/behandling av personuppgifter –
Workshop planeras i januari 2020.
9. Arbetsgruppen Utbildning och stöd
I december ska arbetsgruppen träffa de nationella stödpersonerna, därefter
tas en utbildningsplan för 2020 fram. Arbetsgruppen kommer att se över
digitalisering av ”utbildning för styrelseledamöter”
Information om uppföljning av förbundschefsdagarna.
10. Arbetsgruppen Kunskapsstöd
Arbetet pågår, men det råder fortfarande osäkerhet kring när publicering
kan ske.
11. Arbetsgruppen Finsamkonferensen – status
Programmet är klart – stor eloge till Samordningsförbundet i Halland.
Redovisning av budget.
12. Arbetsgruppen Medelstilldelning
Ett arbete pågår om hur det egna kapitalet ser ut i samordningsförbunden
och på totalen.
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13. Administrativa medel
Diskussion kring administrativa medel, vilka insatser bör göras? Inga
beslut tas utöver redan tagna beslut. SKL anser att en budget behöver tas
fram som täcker hela de 3 miljoner kronorna. Det bör också ses över hur
överskotten från Finsamkonferenserna kan användas till kostnader för
förbundschefsdagar, Almedalen och i viss mån utbildningsinsatser.
14. Försäkringskassans åtgärdsplan utifrån ISF-rapport
Genomgång av åtgärdsplanen.
15. Belysa det som fungerat väl i Finsam i arbetsmarknadspolitiken med
anledning av arbetsförmedlingens reformering

Diskussion förs om huruvida NR ska ta en mer aktiv roll och belysa det
som är bra med samverkan genom samordningsförbund. NR är överens
om att det är en viktig fråga att följa och att frågan bör tas upp på
kommande NR-möten.
16. Analys inför Arbetsförmedlingens reformering överlämnad till regeringen –
vad berör Finsam

Arbetsförmedlingen har lämnat ett svar i analysuppdraget, men det täcker
inte helheten. Försäkringskassan kommer att se över ev. konsekvenser för
sin myndighet överlag och inte bara kopplat till Samordningsförbunden.
SKL lyfter att det är viktigt att alla parter är med i en likvärdig diskussion.
Arbetsförmedlingens tolkning är att samverkan är viktig även i det nya
uppdraget, men är tydliga med att de inte äger frågan.
17. Revision
Det har kommit synpunkter från SKL och samordningsförbunden kring
revision. Bl.a. att samordningsförbunden har en omfattande revision för en
liten verksamhet som kostar mycket. Frågan har diskuterats i
arbetsgruppen och ett första inledande möte har skett mellan
Försäkringskassan och SKL för att bena i frågan – ska arbetsgruppen göra
ett arbete kring revision? NR beslutar att arbetsgruppen ser över hur NR
kan stödja förbunden och diskuterar om det krävs några åtgärder.

Vid protokollet

Justerat

Cindy Marttiin

Michael Boman
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