
   
 

2015-01-30 
 
    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2015-01-30, klockan 08.15 – 12.00  
Lokal: Ungdomstorget, Sveagatan 8. Lokal Ungdomstorget (vid receptionen) 
__________________________________________________________________ 
 

1. Val av mötesordförande 
 

2. Val av justerarare 
 

3. Föregående protokoll 
 

4. Godkännande av dagordning 
 

5. Ledamöter i Samordningsförbundets styrelse   
Mikael Holmlund föredragande 

 

6. Val av ordförande och vice ordförande 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande (Förbundsordningen) 

 
7. Ersättarnas närvarorätt 

Beslutsförslag: Styrelsen beslutar att ersättare för ordinarie ledamot har 

närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

 
8. Val av firmatecknare 

Beslutsförslag: Ordförande och Vice ordförande utses till firmatecknare var för 

sig. 

 
9. Revisorer  

Mikael Holmlund föredragande 

 
10. Arvoden till ledamöter och revisorer 

Ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer 



skall följa Umeå kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. 

Skäligt arvode till den revisor som utses för Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen betalas av Samordningsförbundet.(Förbundsordningen) 

 
a. Beslut om ersättningsnivå till ordförande och vice ordförande 

 
b. Beslut om ersättningsnivå till av landstinget utsett revisor 

 

11. Styrelsens inre arbete 
Hur vill den nya styrelsen arbeta (Diskussionspunkt) 

 

12. Konsekvensanalys Steget vidare (Bilaga 1) 
Eftersom styrgruppen sammanträder den 28 januari får ni förslag på 

förstärkningens operativa innehåll vid sammanträdet. Mikael Holmlund 

föredragande 

 

13. Förbundets ”göra lista” 2015  
Mikael Holmlund föredragande (enligt VP)  

 

14. Nationell konferens i Linköping den 24-25 mars (Bilaga 2) 
 

15. Nomineringar till NNS styrelse (Bilaga 3) 
 

16. Inför besök av arbetsmarkandsminister 
Information/diskussion 

 
17. Nyttja hemsidan för styrelseutskick 

Samordningsförbundets nya hemsida ger tekniska möjligheter att samla alla 

beslutsunderlag för styrelsen på ett och samma ställe. 

 
18. Rapport från mötet med regionrådet 17 december 

Johan Söderling och Carola Larsson föredragande 

 

19. Förslag 10 års jubileum 

Mikael Holmlund föredragande 

 

20. Övriga frågor 













Risk och konsekvensanalys Steget vidare januari 2015

risk Verksamhet risk Medarbetare risk Deltagare

20
Ökad stress, pressat läge redan nu, 
risk för sjukskrivningar. 20

Ökad arbetsbelastning, på redan 
ansträngd nivå. 16 Bristande kontinuitet.

9 Försämrat bemötande till alla. 4

Risk för felrekrytering av yrkesroll.     
Lång rekryterings- och 
inskolningsprocess 6 Försämrat bemötande

25

Ej tid för: metodutveckling, allmänt 
utvecklingsarbete, nätverksarbete 3:e 
sektorn. 16

Ökad stress, pressat läge redan nu, 
risk för sjukskrivningar 12

Ojämn balans intag/avslut (intagsarbete 
tidskrävande)

16
Ökad gruppstorlek – kvarsläpande när 
förstärkning försvinner. 12 Bristande kontinuitet 12

Svårare för gruppdeltagare (med större 
grupper)

12
Försämrad kvalité och resultat, 
tajming på insatser. 12 Försämrat bemötande till alla. 16

Ökad gruppstorlek – kvarsläpande när 
förstärkning försvinner.

12 Dokumentation blir lidande - både 
kring deltagarna och till hem- och 
samverksnsorganisationer 16

Ojämn balans intag/avslut 
(intagsarbete tidskrävande) 12

Försämrad Kvalité och resultat, tajming 
på insatser.

16 Svårare att erbjuda individuellt spår 25

Ej tid för: metodutveckling, allmänt 
utvecklingsarbete, nätverksarbete 
3:e sektorn. 12 Förlängda tider/processen. 

4 Matchning av yrkesroll (förstärkning) 16
Större gruppintag, svårare att 
erbjuda individuella spår.       12 Dokumentation blir lidande. 

16
Ökad gruppstorlek – kvarsläpande 
när förstärkning försvinner.

Risk och konsekvensanalysen är genomförd enligt följande: Steget vidares team har gemensamt gjort en lista på risker och möjliga 
konsekvenser utifrån frågeställningen "Ökat intag av deltagare från FK  med resursförstärkning i teamet under år 2015." Därefter har en 
arbetsgrupp bestående av Leif Karlsson, Mikael Holmlund, Per-Erik Björk, Mia Lindberg och Christina Wincent jobbat vidare med att göra 
en gradering/vägning av risk och troligt utfall som sammanställs nedan. Ju högre siffra desto högre/större risk, 25 är högsta möjliga 
"riskpoäng".  



Samverkan i välfärden och i världen
Nationell konferens för fi nansiell samordning

Linköping Konsert och Kongress
24–25 mars 2015

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN



Samverkan i välfärden och i världen
Varmt välkommen till årets nationella konferens för finansiell samordning. Välfärdsarbetet 
står inför stora utmaningar och där har samordningsförbunden en viktig roll.

Det finns flera olika frågor i fokus på årets konferens: 

 • Hur fortsätter vi att utveckla Finsam till en kunskapsbaserad verksamhet?

 • Vad kan vi lära av såväl lokala som nationella erfarenheter och exempel?

 • Kan vi dra mer nytta av internationellt utbyte?

 • Vad händer framöver på välfärdsområdet?

Dagarna är fyllda med goda exempel, nya kunskaper och visioner för framtiden. Det ges utrym-
me för intressanta diskussioner i såväl plenum som i seminarier. Samt även i de informella möte-
na mellan alla oss som engagerar sig i samverkansarbetet.

 

Hjärtligt välkommen till Linköping!
Nationella rådet och Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Datum 24-25 mars 2015

Plats Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Målgrupp Till konferensen välkomnas ledamöter och tjänstemän i samordningsförbund, berörda 
departement, personal från berörda samverkansparter och intresserade från kommuner 
och landsting utan förbund

Kostnad Konferens med middag 2 250 kronor exklusive moms. (Årets konferensavgift är rabatterad 
med överkott från förra årets konferens). Anmälningsavgift efter den 24 februari 2 650 kr  
exklusive moms

Anmälan Anmälan kan göras direkt via denna länk eller via www.finsam.se 
Sista anmälningsdag är den 24 februari

Logi Vi har förbokat ett antal hotellrum i Linköping till förmånliga priser (från 1 350 kr exkl. moms). 
Bokning av rummen görs i samband med anmälan av konferensen. Mer information om detta 
finner du i anmälningslänken

Information För frågor om konferensens innehåll kontakta 
Anna Östbom, tfn 08-452 76 96, anna.ostbom@skl.se 
Tomas Jeppsson, tfn 010-486 48 70, tomas.jeppsson@arbetsformedlingen.se 
Åsa Swenson, tfn 070-326 02 32, asa.swenson@linkoping.se.se

För frågor kring anmälan kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=5567&ReglineNo=1&ReglineId=23870&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes


09.00 Registrering och kaffe

09.45 Välkomna till Linköping
Jan-Willy Andersson, tidigare ordförande Samordningsförbundet  Centrala Östergötland

Så var det för mig 
Att ta sig från utanförskap till egen försörjning – exempel från verkligheten  
Elisabeth Petersson, mfl

Uppföljning av samverkan enligt Finsamlagstiftningen – vad blev resultatet?
Representant Socialförsäkringsutskottet

Bensträckare

Nationella rådet nutid och framtid
Annika Krook, Ordförande i Nationella rådet

12.00 Lunch

13.00 Valbara parallella seminarier Pass 1A–6A. Se mer info nedan

Paus - Förflyttning

Valbara parallella seminarier Pass 1B–6B. Se mer info nedan

Kaffe och mingel

Workshop med frågor som anmäls av deltagare på plats. Samt möjlighet till att  
utbyta erfarenheter med samverkanskonferens i Edenburgh

16.00 Dagen avslutas

Kvällsaktiviteter
17.30 Spännande guidning av Linköping 600 år med drama

19.00 Mingel

19.30–24.00 Middag serveras på Linköping konsert och kongress med dans till Kan De Kan Vi – Mjölbys 
svar på Glada Hudikteatern

Finsamkonferens Program 2015
Moderator: Anna Lena Waller

Program
Tisdag 24 mars

Välkommen till NNS årsmöte kl. 15.00 i lokal Operetten



08.30 Hur vet vi att det blir bättre?
Framtagande av mått för indikatorer inom finansiell  samordning 
Jonas Wells, NNS och Karin Flyckt, Nationella rådet

Vad döljer sig bakom nästa krök?
Ingemar Eriksson, Huvudsekreterare, Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

Kaffe och mingel

10.00 Valbara seminarier Pass 7A–12A. Se mer info nedan

Paus-Förflyttning

Valbara seminarier Pass 7B–12B. Se mer info nedan

11.45 Lunch

13.00 Exempel från Integrated care i Edingburgh

Kaffe

Vad vill regeringen göra för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden? 
Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister

15.40–16.00 Avslut
Annika Krook, Ordförande i Nationella rådet 

Finsamkonferens Program 2015
Moderator: Anna Lena Waller

Program
Onsdag 25 mars



1. Att arbeta med individer och struktur 
Ta del av två olika exempel från Östergötland  
Åsa Swensson och Peter Johansson, Förbundschefer

2. Uppdraget som arbetsgivare  
Hur gör man och vilket stöd går att få för en styrelse? Ett förbund beskriver hur de tar sig  
an arbetsgivaransvaret, Arbetsgivarförbundet Pacta beskriver vilket stöd de erbjuder
Annelie Elmertoft, VD Pacta 

3. Hur kan samordningsförbund främja arbetsintegrerande sociala företag?
Nationella rådet ger vägledning om vilka möjligheter förbund har att stödja sociala företag  
samt exempel på lokalt socialt företag 
Camilla Carlsson, Coompanion Östergötland

4. Jämställdhetsintegrering i samordningsförbund – Hur då?
Konkreta beskrivningar av hur ett förbund kan gå tillväga för att få in jämställdhet i hela sitt  
arbete. Erfarenheter från samordningsförbunden i Väst
Charlotte Axelsson, Förbundschef

5. Koll på läget 
Integrerad samverkan för särskoleelevers övergång från gymnasiestudier till vuxenliv,  
exempel från Östergötland
Åsa Strömberg, projektledare

6. SuS en möjlighet
Nu bättre möjligheter till uppföljning för att utveckla verksamheter genom SUS 
Helena Johansson, SUS-stödjare, Samordningsförbunden i Väst

VALBARA SEMINARIER PASS A OCH B TISDAG



7. Idéer på drift – om samordningsförbundens insatser för unga 
Redovisning av resultatet av Unga-studien som genomförts på uppdrag av Nationella rådet. 
Underlag för ett möjligt nationellt ESF-projekt
Joakim Tranquist, utvärderare

8. Transfer of Power 
Erfarenheter från Manchester 
Ali Gardner, Senior Lecturer at Manchester Metropolitan University

9. Plats för välfärd 
En vision om framtidens välfärdssystem 
Henrich Wilander, Närsjukvårdsdirektör, Landstinget Östergötland

10. Två samordningsförbund blir ett 
Hur går man tillväga och vad behöver man tänkta på när en sammanslagning ska ske?
Madeleine Öberg, Förbundschef och Lena Elf, tidigare förbundschef

11. Supported employment – vägen till arbetsgivarna?
Hur kan metoden användas för att få avsedda effekter och användas i vardagen? 
Ta del av forskning och erfarenheter
Lena Strindlund, Leg. arbetsterapeut och SIUS handläggare, AF Linköping 

12. Agent i ditt eget liv eller patient i sjukvården?
Hur kan vi förstå den skenande psykiska ohälsan?
Richard Bernce, Närsjukvården i Malmö Spec i Psykiatri 

VALBARA SEMINARIER PASS A OCH B ONSDAG



  2014-12-11 

Ann Lundqvist 
611 84  Nyköping · – hemsida: www.nnsfinsam.se   
Mobiltel  070 – 390 58 58 - e-post  ann@rarsormland.se  
· \\rardc01\folderredirections\annl\my documents\nns - förbundsnätverket\års- och medlemsmöten\2015-03-24\kallelse-årsmöte_2015-03-
24_utsänd_2014-12-11.docx    SID 1(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-09 
och sänds till Ann Lundqvist, ann@rarsormland.se 

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast 2015-02-09 
till Torgny Larsson torgny.larsson@orebro.se 

 

OBS – dagordning och handlingar sänds senare. 

Välkommen! 

Kurt Kvarnström, ordförande NNS 

http://www.nnsfinsam.se/
mailto:ann@rarsormland.se
mailto:ann@rarsormland.se
mailto:torgny.larsson@orebro.se
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