Protokoll Nationella rådet 2020-09-16
Fastställande av dagordning

Inga övriga punkter anmäls.
Föregående protokoll

Inga synpunkter.
VP

Genomgång av VP 2021.
• Uppföljning och kvalitet - Nuvarande aktiviteter ligger kvar. En aktivitet kring analys
av uppföljningar/utvärderingar av insatser inom ramen för samordningsförbund läggs
till. Aktiviteterna prioriteras av arbetsgruppen.
• Kommunikation – Inga synpunkter på aktiviteter. Arbetsgruppen behöver få in
representanter från övriga parter. SKR och Arbetsförmedlingen tar med sig frågan
och återkommer med besked. Nationella rådet beslutar att delta i Almedalen 2021
under förutsättning att det är möjligt utifrån Covid-19.
• Utbildning och stöd – Fysiska introduktions-/fördjupnings-/SUS-utbildningar ställs in
till årsskiftet 2020/2021. Arbetsgruppen ska arbeta för digitala utbildningar och ge
det nationella stödet förutsättningar för det. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och SKR ser över hur parterna kan stötta i förflyttningen till digitala utbildningar.
Digitaliseringen av utbildningar prioriteras före ett framtagande av en
samverkansutbildning. Arbetsgruppen ser över om Nationella rådet kan erbjuda
digitala tillfällen istället för förbundschefsdagar. Beställning av revisionsutbildning
läggs på vänt då det pågår ett arbete inom Nationella rådet med att se över revision i
samordningsförbund.
• Kunskapsstöd – Nuvarande aktiviteter ligger kvar. Publicering av kunskapsstödet
kommer att fördröjas något då Försäkringskassan behöver prioritera lagändringar på
fk.se.
• Finsamkonferens – pga. av rådande osäkerhet kring pandemins utveckling så
beslutar Nationella rådet att ställa in Finsamkonferensen även under 2021. Planen är
att Finsamkonferensen genomförs 2022 tillsammans med Samordningsförbundet i
Halland.
• Medelstilldelning – Aktivitet att se över förbundens överskott tas bort från
arbetsgruppen. Frågan är mer övergripande än bara kopplat till medelstilldelningen
och finns med under övriga aktiviteter.
• Övriga aktiviteter – aktiviteter ligger kvar.
• Administrativa kostnader – SKR, som handhar ett konto för
konferenser/utbildningar, meddelar att vissa poster för inställd Finsamkonferens
2020 har dubbelbokförts vilket resulterat i ett underskott. Kontot för konferenser och

utbildningar på SKR behöver också avslutas. Försäkringskassan ser över budget för att
säkra underskottet och ser även över process för att flytta över kostnader för
konferenser/utbildningar till Försäkringskassan. Detta behöver ske i god tid innan
årsskiftet.
Representanter i arbetsgruppen

Arbetsgruppen framför att det sker många byten av representanter i arbetsgruppen och att
Nationella rådet bör arbeta för kontinuitet så långt det är möjligt.
Påverkar Arbetsförmedlingens reformering samordningsförbunden?

Arbetsförmedlingen kommer att behålla de uppdrag man har idag och kommer att ha ett
fortsatt ansvar utifrån arbetsmarknadspolitiken. En större del av myndighetens
arbetspolitiska insatser kommer att upphandlas av externa aktörer vilket kommer att få
effekt på verksamheten. Hur det kommer att påverka samarbetet genom
samordningsförbund är för tidigt att säga då Arbetsförmedlingen inte vet hur uppdraget
kommer att utformas, men Arbetsförmedlingen lyfter olika scenarion/konsekvenser i
dialogen med Arbetsmarknadsdepartementet inför regeringens beslut.
Arbetsförmedlingen kommer att ha ett fortsatt övergripande ansvar för att kunder får en
arbetsmarknadspolitisk bedömning och rätt insatser utifrån behov. Samarbetet genom
samordningsförbund är en del av att tillgodose det behovet.
Minskning av individer insatser

Enligt statistik så har antalet individer i insatser genom samordningsförbund minskat med
34% jämfört med samma tid förra året. En förklaring kan vara Covid-19. Antalet deltagare i
individinsatser har också förändrats under åren. Nationella rådet beslutar att arbetsgruppen
ska fortsätta att följa utvecklingen och eventuellt göra en djupdykning i vad minskade
antalet deltagare beror på, dock bör arbetet avvaktas för att kunna ta med hur Covid-19
påverkat antalet deltagare i insatser.
Innovations- och kunskapscenter

Ett mail från samordningsförbund har kommit till Finsambrevlådan där Nationella rådet fått
frågan om hur de ser på ett svenskt innovations- och kunskapscenter.
Nationella rådet har meddelat att de ser positivt på att aktörer vill gå ihop och forska,
engagemanget och avsikten är bra, men man ser inte att det är samordningsförbundens
uppdrag och ansvar. Utifrån intentionen med lagstiftningen bör medlen användas till
insatser som kommer medborgarna till nytta lokalt/regionalt.
Utbildning för styrelseledamöter

Webbutbildning för styrelseledamöter är klar och kommer att publiceras tillsammans med
ett stödmaterial på finsam.se i september/oktober.

Dialog om enkätutskick

Arbetsgruppen för uppföljning och kvalitet har tagit fram en enkät till
samordningsförbunden för att fånga upp deras behov av uppföljning, men enkäten kan inte
skickas ut då SKR har enkätstopp. SKR tar med sig frågan då enkäten ska gå till
förbundschefer. SKR återkommer med besked.
Budget

Genomgång av 2020 års budget och planering för 2021 års budget.
Arbeta för att alla kommuner ingår i ett samordningsförbund

I Nationella rådets inriktning framgår det att Nationella rådet ska arbeta för att alla
kommuner ska ingå i ett samordningsförbund. Hur arbetar vi för att alla kommuner ska
tillhöra ett förbund? Frågan har uppstått i arbetsgruppen då en kommun fattat beslut om att
lämna ett samordningsförbund. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram en rutin och frågor
som kan besvaras för att Nationella rådet ska kunna få kunskap och en bakgrund till varför
en kommun väljer att lämna ett förbund.
Regionala samordningsförbund

Dialog om regionala förbund utifrån att det pågår diskussioner i landet kring för- och
nackdelar med sammanslagningar av samordningsförbund. Diskussionen landar i att det är
en partsfråga.
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