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Nationella rådet (NR)
Datum: 18 mars januari 2020 kl. 09.30-11.25
Plats: Skypemöte
Ledamöter:
Martin Jonasson, ordf. Försäkringskassan (FK)
Rikard Lingström, Arbetsförmedingen (Af)
Oscar Svensson, Sverige Kommuner och Regioner (SKR)
Jenny Rehnman, Socialstyrelsen (SoS)

Arbetsgruppen:
Samira Aqil, SoS
Sevim Barbasso Helmers, SoS
Emma Everitt, SKR
Malin Lundblad, FK
Cindy Marttiin, FK
Charlotta Ahlström, Af
Besök:
Inger Landberg, NR Kommunikatör

1. Mötet öppnas och fastställande av dagordning
Martin Jonasson, ordförande hälsar alla välkomna och dagordningen fastställs.
Inga övriga frågor.
2. Presentation
Martin Jonasson, FK, är tillbaka i NR. Maria Kindahl, Af, är också tillbaka i NR och
ersätter Lina Karlsson. Vid dagens möte ersätts dock Maria Kindahl av Rikard
Lingström. Roy Melchert, SKR, ersätter Leif Klinegnsjö. Vid dagens möte ersätts
dock Roy Melchert av Oscar Svensson. I arbetsgruppen ersätter Charlotta
Ahlström Åse Melander Larsson från Af.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4) Arbetsgruppen Kommunikation
a) Kommunikationsinsats corona
NR är överens om att information som är kopplat till parternas arbete i
samordningsförbunden med anledning av rådande situation kring
coronaepidemin går ut via Finsambrevlådan. All övrig information styrs till
respektive parts hemsidor. Socialstyrelsen meddelar att de tagit fram en sida
med samlad information och stöd till de som arbetar i vård och omsorg samt
information om Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset.
b) Individer i insatser via förbund
FK och Af ser över hur man hanterar individer i insatser pga. rådande situation
med coronaepidemin. SKR meddelar att de ger stöd till kommuner.
c) Fysiska styrelsemöten i samordningsförbund
Det kommer frågor om huruvida det krävs fysiska styrelsemöten i
samordningsförbunden. Styrelserna behöver hålla sig till lagstiftningen. NR
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föreslår att styrelserna kan skjuta upp sina möten om möjligt eller att enbart
behandla akuta frågor för att minimera mötestiden. Dialog sker med
Socialdepartementet kring den hemställan som parterna i NR lämnade in i juli
2019 ang. möjlighet att hålla styrelsemöten på distans.
d) Övriga kommunikationsfrågor
• Den grafiska profilen är klar. Det pågår ett arbete med att ta fram
mässmaterial.
• En workshop om Finsam.se är genomförd och utifrån den så sker nu
redaktionella förändringar.
• Samarbetsrum för förbundschefer har startats.
• Planering för Almedalen pågår. Frågeställning om huruvida Almedalen
kommer att genomföras pga. rådande läge. NR beslutar att fortsatt
planering sker tills vi vet mer.
• Kort information om nästa nyhetsbrev.
• Det är ett stort intresse för referensgrupp för kommunikation. Inger
planerar för uppstart.
• SFAMs kongress i Åre 13-15 maj är ej aktuell pga. rådande läge.
5) Arbetsgruppen Finsamkonferens
Det finns ännu inget underlag för inställd Finsamkonferens 2020.
NR beslutar att Finsamkonferensen skjuts upp till 2021. Samordningsförbundet i
Halland som skulle ha varit medarrangör i år blir istället medarrangör nästa år.
6) Arbetsgruppen Utbildning och stöd
NR beslutar att ställa in Introduktionsutbildning 30 mars och 5 maj.
I dagsläget fortsätter planering med höstens förbundschefsdagar, 8-9 oktober.
7) Budget
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på budget för medel hos SKR. De flesta
av posterna faller pga. rådande situation då de flesta budgetposterna gäller
utbildningar/konferenser. NR beslutar att omkostnader för inställd
Finsamkonferens läggs som en ny post. Övriga poster får diskuteras längre fram.
8) Återrapport Finsam
Malin redogör för svar på regeringsuppdrag, ”Redovisning av målgrupper och
resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2019”.
9) Arbetsgruppen Uppföljning och kvalitet
a) Behovsanalys kring uppföljning/SUS
Arbetsgruppen har fått en sammanställning av SUS-nätverket om de
utvecklingsbehov som nätverket samlat ihop under åren kring SUS-registret.
Underlag ska användas för att utveckla en enkät för en behovsinventering hos
samordningsförbunden kring uppföljning. Arbetsgruppen har träffat FK:s
förstudiegrupp och kommit överens om ett samarbete. Närmast planeras en
workshop för att inleda framtagande av en enkät för behovsinventeringen.
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b) Personuppgiftshantering/behov av gemensam dokumentationsyta för
parterna
I januari genomfördes ett seminarium där förbundschefer presenterade hinder
och behov och där olika föreläsare presenterade nationella projekt/arbeten
inom området. Seminariet avslutades med att jurister från parterna hade en
paneldiskussion som landade i att lösningarna inte var applicerbara på området
då parterna inte får dela information med varandra samt att förbunden inte får
hantera personuppgifter. Arbetsgruppen tar fram en sammanställning av
seminariet och därefter tar NR ställning till nästa steg.
c) Nuläge för ekonomiskt bistånd
Oscar redogör för ”Kommunenkät om ekonomiskt bistånd 2019”.
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nulage-for-ekonomiskt-bistand.html

Vid protokollet

Justerat

Cindy Marttiin

Martin Jonasson
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