Protokoll Nationella rådet 2020-05-27
Fastställande av dagordning

En övrig punkt har anmälts via mail av SKR, metaanalys av uppföljningar och utvärderingar
inom den finansiella samordningen.
Föregående protokoll

Inga synpunkter.
Arbetsgruppen för Uppföljning och kvalitet

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på enkät för att fånga in samordningsförbundens
behov av uppföljning. Pga. det ansträngda läget i verksamheterna så kan utskick ske tidigast i
september. Det pågår också en förstudie av SUS på Försäkringskassan. Arbetsgruppen har
löpande kontakt med representant för förstudien och enkätsvaren kommer att vara en del
av underlaget i förstudiearbetet. Utöver arbetsgruppens arbete att se över lokala/regionala
behov, så ser Försäkringskassan över vilka behov regeringen har.
Gällande arbetet med gemensam dokumentationsyta så löper arbetet på.
Arbetsgruppen för Utbildning och stöd

Förbundschefsdagar den 8–9 oktober ställs in pga. av rådande läge. Arbetsgruppen ser om
det finns behov av att Nationella rådet istället erbjuder enstaka tillfällen med information
digitalt.
Introduktions-/fördjupnings-/SUS-utbildningar fram till 1 november ställs in. Arbetsgruppen
får i uppdrag att undersöka möjligheten till digitala utbildningar.
Arbetsgruppen kommer att påbörja en dialog för en utbildning om samverkan. Därefter
kommer den nationella stödpersonen att involveras för framtagande av utbildning.
Arbetsgruppen för Finsamkonferensen

Genomgång av budget för inställd Finsamkonferens 2020.
I dagsläget fortsätter planeringen för Finsamkonferensen i april 2021, men frågan tas upp på
Nationella rådets möte i september igen då vi förhoppningsvis vet lite mer kring läget med
smittspridningen av Covid-19.
Arbetsgruppen för Kommunikation

En ny IT-plattform för finsam.se är på plats. Arbete pågår med att införa den nya grafiska
profilen samt att göra en översyn av allt innehåll på hemsidan.

Referensgruppsarbetet för kommunikation har påbörjats. I ett första steg kartläggs
intressenter, vilket behov av kommunikation som finns och hur intressenter nås. En annan
viktig del av referensgruppsarbetet är att lära av varandra.
Genomgång av rapport Insatser i samordningsförbund, prioriterade målgrupper

Genomgång av rapport - Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som
är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning –
som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan redovisade till regeringen i maj 2020.
Rapporten finns på https://www.finsam.se/publikationer
Våld i nära relationer

Anita Kruse och Ola Andersson från NNS berättar om projektet Stoppa våldet där målet är
att förbättra upptäckten av våld i nära relationer och att förmedla adekvata insatser mot
detta. I insatser genom samordningsförbund ställer medarbetare hos de fyra parterna sju
rutinmässiga frågor om våld. Det är sju samordningsförbund som ingår i pilotverksamheten
(grupp 1) och verksamheten kommer att utvärderas. Ytterligare sju förbund (grupp 2)
genomför samma arbete, men utanför piloten och ytterligare förbund har visat intresse. I
projektet har man sett att deltagare i insatser har en omfattande erfarenhet av våld. Både
personal hos de fyra aktörerna och deltagare upplever att samtalen kring våld lett till bättre
planeringar för deltagaren. Jämställdhetsmyndigheten kommer att utvärdera projektet. Mer
information finns på http://nnsfinsam.se/
Hur kan erfarenheterna från projektet spridas? Projektet väcker stort engagemang, men
man upptäcker också hinder. Anita och Ola har fortsatt dialog med Nationella rådets
arbetsgrupp för att se om/hur Nationella rådet kan bidra.
Arbetsgruppen för Kunskapsstöd

Ett utkast av det nya kunskapsstödet presenteras. Arbetet är försenat i och med den nya ITplattformen för Finsam.se, men under hösten planeras informationen att läggas in. Mycket
av materialet utgår från nuvarande handbok för finansiell samordning.
Gemensamt uppdrag i regleringsbrev

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar
för samordningsförbundens insatser. Ett utkast av aktiviteter har tagits fram av
myndigheterna där man redovisat vilka aktiviteter myndigheterna genomfört/planerar att
genomföra var och en för sig och gemensamt. Nationella rådet ser att det är bra att utveckla
och stärka det arbete som görs/planeras istället för att ta fram ytterligare aktiviteter.
Metaanalys av Finsamutvärderingar

SKR lyfter frågan om Nationella rådet bör göra en metaanalys av de utvärderingar och
uppföljningar som gjorts inom den finansiella samordningen i syfte att identifiera lärdomar,
ge inspiration och samla behov av ev. regelförändringar. Dialog förs och kanske är det bättre

att göra en erfarenhetsbaserad kunskapssammanställning. Nationella rådet ser att det
behövs en längre dialog i ämnet och frågan sätts upp som en preliminär punkt till
strategidagen i september. SKR, i samarbete med arbetsgruppen, tar fram ett underlag för
fortsatt dialog.
Revison

SKR har fått synpunkter om att revison i samordningsförbunden är en omständlig, otydlig
och kostsam process. Representanter i arbetsgruppen kommer att kartlägga problematiken
genom en enkät som skickas ut till samordningsförbunden i höst. Nästa steg bestäms utifrån
utfallet i enkäten.
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