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1. Mötets öppnande 
 

2. Incheckning 
 

3. Godkännande av dagordning 
 

4. Val av justerare 
 

5. Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 

6. Ekonomi  
I juni fick vi får preliminär tilldelning på 5,2 mkr, vilket är en minskning från 2017 

med 1,2 mkr (i praktiken 2,4 mkr). Vi fick också information om den nya gången 

för att äska medel från staten, vilket innebär att mycket kan hända på vägen.  

Mikael Holmlund föredragande.  
 

7. Överenskommelser, uppdragsavtal eller annan modell - diskussion 
I förbundets tidiga år användes en modell där det tecknades så kallade 

uppdragsavtal mellan förbundet och de samverkande parterna i de 

dåvarande projekten. Avtalen visade sig dock över tid bli inaktuella och 

även hämmande för utvecklingen. Detta ersatts sedan med 3 åriga 

verksamhetsplaner där alla parter utryckte sina åtaganden gemensamt i 

planen. Sedan 2012 finns det i ett fall en överenskommelse (NAFS) mellan 

förbundet och samverkansparterna och förbundet. Revisonen har aldrig 

haft synpunkter på detta och inte heller parterna. Dock finns det en 



otydlighet i frågan varpå den väcks i styrelsen.  

 

8. Nationell utvärdering av Finsam 
Vårt förbund är ett av 11 utvalda för utvärdering av Finsam. Inspektionen 

för socialförsäkring (ISF) har lagt fram en preliminär plan för hur detta ska 

genomföras. Förslaget är uppdelat i tre delar 

1. Samordningsförbundens organisation 

2. Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå 

3. Effekter på individnivå 

 

Det är framför allt den sista punkten som vi behöver diskutera då den 

önskade ansatsen från forskarna är en randomiserad effektstudie (RCT). 

Det vill säga en studie med slumpade deltagare i insats- och kontrollgrupp. 

Det är viktigt att vi tar ställning till hur vi ser på detta då den ansatsen har 

både praktiska såväl som etiska komplikationer.    

 

9. Höstens konferenser 
Mikael rapporterar 

 

10. Styrelsemötet avslutas (cirka 09.30) 
 

11. Gemensamma överläggningar med beredningsgruppen (09.15-15.00) 
Beredningsgruppen ansluter klockan 09.30 varpå resten av dagen handlar 

om att diskutera nuläge, framtid och frågor som kan vara utmanande. 

Upplägget är att Mikael gör en kort introduktion till varje frågeområde varpå 

vi har diskussioner i smågrupper och/eller storgrupp. Mikael modererar 

samtalen. Nästa steg blir att förädla det som kommer fram under dagen till 

nästa års verksamhetsplan.   

 

Förslag frågeområden 
 

- Ordförande inleder samtalen under gemensamt fika, inkl. 

presentation av de som närvarar. 

 

- Kort nuläge i förbundet – Mikael informerar. 

 



- Intressentanalys – Styrelsen ledamöten har haft i hemläxa att på 

hemmaplan göra en intressentanalys. Var och en presenterar sitt 

arbete varpå vi skapar en helhet tillsammans. 

 

- Målgruppsdiskussion. Med anledning av diskussioner som varit i 

både beredningsgrupp och styrelse under de senaste åren backar vi 

bandet och tittar in i Finsamlagens förarbeten. Hur tänkte lagstiftaren 

i målgruppsfrågan? Mikael inleder med att ge sin bild. Sen diskuterar 

vi i storgrupp. 

 

- Avstämning verksamhetsplan – Mikael inleder diskussionen med en 

kort rekapitulation av nuvarande plan – diskussion i små grupper. 

Håller den? Behöver den revideras? Ska det tas bort eller läggas till 

insatser eller ambitioner? 

 

- Lunch cirka 12.30 

 

- Mål och mått – Mikael presenterar förslag på hur vi kan följa upp vår 

verksamhet. SoR teamet har tagit fram ett förslag på bokföringsplan 

och mått samt tid- och genomförarplan för detta.  

 

- Hur förhåller vi oss i implementeringsfrågor. Hur ställer sig parterna 

till sina uppdrag. Styrelsen önskar en implementeringsplan när beslut 

tas, hur ska en sådan se ut? 

 

- Avgränsning ordinarie uppdrag kontra finansiering från 

Samordningsförbundet.  

 

- Gemensam kompetensutveckling – hur ser vi på det? 

 

- Utcheckning 

 

12. Utcheckning 
 

13. Mötet avslutas (cirka 15.30) 
 










