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Referat från NNS Ordförandekonferens 26 
januari 2017 
NNS ordförande Tord Karlsson inledde dagen med att hälsa alla välkomna till denna 
konferens som samlat att drygt 60-tal ledamöter i samordningsförbundens styrelser.  

Höjdpunkter under året  
Vi startade dagen med att delge varandra höjdpunkter från det gångna året. Tord 
lyfte NNS framgångsrika dialog med Försäkringskassan kring kostnader för personal 
i finansierade insatser som ledde till ett förändringar till förbundens fördel. Bland de 
många positiva erfarenheter som delgavs från förbunden nämndes bl.a. internt 
utvecklingsarbete för att göra mer rätt i det samverkansarbete som förbunden stödjer 
och att förbunden i Stockholms län fått 100 miljoner kronor till MIA-projektet. Det 
gavs också exempel på framgångsrika insatser finansierade av förbunden, t.ex. ett 
nystartat mottagningsteam med högt inflöde av deltagare samt exempel från 
Höglandets SF där kommunerna fått finansiering för att anställa 
samverkanskoordinatorer i syfte att säkerställa välfungerande samverkan mellan 
myndigheterna. En reflektion av det vi gjorde är att vi är engagerade i det vi gör och 
inspirerade av den lokala utvecklingen. 
 
Målgruppsprioriteringar hos medlemsparterna och ISFs uppdrag att ta fram plan för 
utvärdering av Samordningsförbunden 
Ordförande Tord Karlsson presenterar ett problem som kom ur de inspel som 
gjordes under riksdagsutfrågningen från den 17 november 2016. Det var  vanligt och 
uppenbart att parterna (SKL, AF, FK) ser Finsam som en plattform för att hantera det 
egna uppdraget och de egna målgrupperna. Det finns således en målkonflikt latent 
eller i vardande, tänkte Tord. De har svårt att se förbi sina egna stuprör och det kan 
bli prpblematiskt både för de enskilda förbundet men också nationellt i samtalen om 
hur Finsam än mer kan vara ett stöd för välfärdsutvecklingen. Tjänsteman Ola 
Andersson fyllde på bilden med citat från regleringsbrev (FK och ISF) där enskilda 
målgrupper pekas ut av regeringen för särskild fokus i samordningsförbundens 
arbete. 
 
Fråga ut i publiken, i grupper om 4-5, var om man delar samma oro, samt hur kan vi 
hantera detta bäst? 
  
Reflektioner från konferensdeltagarna: 
”Styrelserna i Finsam där man sitter på personligt mandat fungerar fantastiskt bra!” 
”Vår största styrka är att vi är olika!” 
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De flesta förbunden upplever att det lokala arbetet i styrelserna fungerar bra och att  
styrelserna har medborgarnas behov i fokus och att man har en samsyn kring de 
långsiktiga målen för samordningsförbunden. Oron kring målkonflikter ligger mer 
på ägar-/medlemsnivå än på förbundsnivå. Försäkringskassans styrning kan också 
tolkas mer konstruktivt som ett tecken på att FK som medlem i förbunden sätter stor 
vikt vid aktiva ledamöter i de lokala styrelserna. 
 
Några förbund lyfter dock att det finns en oro för att parternas 
målgruppsprioriteringar kan leda till målkonflikter i det lokala arbetet. Det är viktigt 
att vara observant kring hur denna fråga kommer att påverka det lokala arbetet i 
förbunden. 
 
I diskussionen framkommer att forumet ägardialog/medlemsdialog inte alltid 
fungerar som tänkt och att frågan prioriterade målgrupper bör tas i detta forum. En 
rad exempel på hur man arbetat med frågan inom regioner/landsting samt inom 
Försäkringskasseområde Syd ges. 
 
Avseende det utvärderingsuppdrag ISF fått uttrycktes en oro att denna ska leda till 
en utvärdering av organisationen i syfte att likställa förbunden. Här måste förbunden 
och NNS vara observanta på den risk som finns att lokala strukturer och strategier 
kan gå förlorade om en slutsats blir att förbunden bör bli mer lika. I sammanhanget 
nämns också att de statliga revisorerna har påtalat svårigheten i att hantera 
förbundens ”olikheter”. I denna fråga är det viktigt att påtala att revisorerna inte har 
till uppgift att styra förbunden.  
 
Rollen som ordförande i ett Samordningsförbund och Samordningsförbundens 
arbetsgivaransvar 
Förmiddagen fortsatte med gruppdiskussioner kring ordföranderollen och 
uppdraget som ledamot i samordningsförbundets styrelse samt en dragning av den 
nyligen genomförda enkäten ställd till ordföranden i förbunden. (se rapport på NNS 
hemsida). 
Efter detta gjorde arbetsgivarorganisationen PACTA en dragning kring förbundens 
arbetsgivaruppdrag. (Se bifogade bilder) 
De förbund som har avtal med någon av parterna för administration av 
kanslipersonal samlades försig och disktuerade gemensamma frågeställningar. 
Diskussionerna mynnade ut i ett förslag att NNS lägger ut exempel på mallar för 
anställningsavtal, köpeavtal, medarbetarsamtal samt uppdragsbeskrivningar. 
 
Samtal med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll 
Annika inledde den dryga timmens samtal (unik att vi träffades på detta viset!) med 
en presentation av sjukförsäkringens utveckling och regeringens ambitioner för att 
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bromsa utvecklingen kring de ökade sjukskrivningstalen. Samordningsförbunden 
lyfts fram som viktiga aktörer för att möjliggöra insatser som på ett effektivt sätt 
stöttar människor tillbaka till arbete men också i dess roll att motverka sektorisering. 
Annika påtalade vidare att alldeles för få individer som har behov av samordnade 
insatser idag anvisas till insatser som finansieras av samordningsförbunden. 
 
Annika lyfte också det uppdrag som Inspektionen för Socialförsäkringen fått att 
utvärdera samordningsförbundens verksamhet. ISF ska ta fram en plan för 
utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. En plan för 
genomförande av uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2017. När planen är 
framtagen beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisning av uppdraget. 
Uppdraget består i att utvärdera hur förbunden organisation förhåller sig till 
lagstiftningen samt utvärdera verksamheten som förbunden finansierar. Annika 
framhåller att utvärderingen syftar till att svara på hur och inte om förbunden kan ta 
nästa steg i utvecklingen av samordnad rehabilitering. Förhoppningen är att 
utvärderingen kan svara på hur arbetet i förbunden kan stärkas och hur vi möjliggör 
för fler människor att ta del av de insatser som förbunden finansierar. 
Annika uppmanar alla förbund att inkomma med goda exempel på framgångsrik 
verksamhet och kommer gärna ut till förbunden och tar del av verksamheten. 
 
Frågan om samordningsförbudens samarbete med civilsamhället och den sociala 
ekonomin lyftes också med ministern liksom de utmaningar förbunden ser kring 
människors möjligheter att tas emot på arbetsmarknaden. Vi ser stora 
matchningsproblem där sysselsättningsgraden är rekordhög och de som står längre 
från arbetsmarknaden har svårt hitta vägar in på densamma.  
 
1. Riktade uppdrag till samordningsförbunden? 

Regeringen ger tydliga uppdrag i regeleringsbreven gällande prioriteringar 
kopplade till samordningsförbundens verksamhet. Ser gärna att specifika grupper 
får möjlighet till insatser via SF, ex unga med aktivitetsersättning. Vill se att det får 
genomslag.  

 
2. Regeringens ambitioner på kort sikt (2-3 år) och lång sikt (5-10 år)? 
 SF arbetar framgångsrikt och bidrar till att de människor som är allra skörast får 

ett samordnat stöd. Vill se hur SF tar nästa steg. 
 Alltfler kommuner bildar förbund. 
 Kort sikt: Fler unga får hjälp och stöd. Myndigheterna måste lägga ner tid och 

kraft på att identifiera de personer som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

 Lång sikt: ISFs utvärdering viktig grund för långsiktiga ambitionen att 
samordningsförbunden ska bidra till större nytta. 
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3. Om läkarintygen kopplat till Försäkringskassans bedömningar. Avser ministern att 
titta på detta för att hitta en samsyn och smidig och väl underbyggd hantering av 
beslut? 	Regeringen har tecknat en två-årig överenskommelse med SKL i syfte att 
förbättra sjukskrivningsprocessen. Bättre kommunikation behövs mellan FK och 
sjukskrivande läkare, IT-utveckling är en del i detta där man siktar på ett nytt 
nationellt gemensamt it-system 2019. Viktigt att titta på föhållandet sjukdom –
arbetsförmåga. 
 

4. Konsekvenserna av Försäkringskassans hårdare krav för att godkänna sjukskrivning? 
 Belastningen stor på Försäkringskassan p.g.a. ökade sjukskrivningstal. 

Myndigheten har haft fokus på utbetalningar vilket lett till att bedömningar av 
arbetsförmåga minskat i omfattning. En anledning till hårdare tillämpning av 
sjukförsäkringen har sin grund i två kammarrättsdomar som lett till att 
sjukpenning inet beviljas under utredningstid. Regeringen arbetar nu för att hitta 
lagligt stöd för att männiksor inte ska komma i kläm –människor ska känna sig 
trygga med sjukförsäkringen. 

 
5. Aktivitetsersättning som lätt blir passivitetsersättning. Försäkringskassan är 

den myndighet som har ansvaret,  men saknar resurser och verktygslåda. Hur 
göra? 
När reformen om aktivitetsersättning infördes ville man komma ifrån den 
sjukpensionering som unga riskerade hamna i redan i tidig ålder. Sedan 
aktivitetsersättningen infördes har det skett en tydlig förskjutning från år 2003 då 
8 av 10 unga med aktivitetsersättning fick denna ersättning p.g.a. fysisk 
funktionsnedsättning till att 8 av 10 år 2016 får aktivitetsersättning p.g.a. 
psykiatriska diagnoser/psykisk ohälsa. 
Regeringen ser att det idag finns för få ingångar till arbetsmarknaden för 
målgruppen. Uppdrag via regleringsbreven till myndigheterna att de ska anvisa 
unga till insatser som finansieras av SF.  
 
6. Är regeringen beredd att uppmuntra sina myndigheter att pröva och 

utveckla organisatoriska samarbetsformer som dessa för att möta 
komplexitet och för att effektivisera välfärden? I så fall hur? Kommer vi se 
förre stuprör 2022? 
Alltfler länder samordnar sina myndigheter. Sverige har en rigid 
myndighetskultur. Regeringen är beredd att utforska detta ämne vidare. 
 

7. Ett nationellt organ för Finsam-frågor med politisk förankring. Vad anser 
ministern om detta?       
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Lokala perspektivet viktigt. Dialog med Nationella Rådet kring hur styrning 
och ledning kan utvecklas. Behövs fler politiska styrsignaler? Ställer upp för 
fortsatt samtal om detta med NNS. 
  

Avslutande reflektioner  
Dagen avslutades med att summera dagens höjdpunkter och enas om att NNS bör 
anordna liknande träffar även i framtiden. Möjligheten till lunch-till-lunch lyfts i 
detta sammanhang för att ge än mer tid för dialog och möten med andra 
samordningsförbund. 
 
Vad var bäst? 
-Att träffa andra! 
-Att få samtal med ministern. 
-Att få ta del av ”tips och trix” från andra styrelser. 
-Mångfalden –att få ta del av erfarenheter från de lokala förbundens arbete. 
 
 
Vid tangenterna, 
Elin Aslund 
Förbundschef Samordningsförbundet Huddinge/Botkyrka/Salem 


