
Brev från NNS styrelse 9 mars 2023

Hej alla medlemmar!

I arbetet att forma det nya, framtida NNS så har vi fått många inspel om behov av ökad transparens,

större delaktighet och tydligare kommunikation. Utifrån detta beslutade NNS styrelse under hösten

2022 att efter varje styrelsemöte gå ut med ett brev om vilka frågor som vi har i fokus och vad som är

aktuellt just nu. Det här brevet är inte att förväxla med protokoll från våra styrelsemöten, de hittar ni

som vanligt här http://nnsfinsam.se/dokument/protokoll.aspx.

Här presenteras i korthet ett urval av de frågor som styrelsen och tjänstepersonstödet jobbar aktivt

med för tillfället:

Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld
Sambandet mellan fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och utanförskap är stort. Det är en
avgörande fråga för den samordnade rehabiliteringen. 40 förbund ingår nu i
regeringsuppdraget att upptäcka våld, det motsvarar 17 regioner och 158 kommuner. Under 2022
anslöt sig 12 nya förbund till uppdraget. Vid det senaste styrelsemötet den 9 mars deltog Mari
Cedervall och Anita Kruse och berättade om arbetet i regeringsuppdraget. Det blir alltmer
tydligt att arbetet har gjort skillnad för de personer som fått validerade frågor om våld men
också för de verksamheter och medarbetare som deltar i arbetet. Uppdraget har också gett
parterna skjuts i arbetet med att ställa frågor om våld på rutin. Det har lett till större
kunskap, förståelse och medvetenhet om våldets påverkan. Anita och Mari berättade också
om planeringen och fokus för 2023, ett nyhetsbrev gick i dagarna ut till alla medlemmar.
Under året kommer månadsbrevet regelbundet gå ut för att öka kunskapen om det arbete
som pågår.

Nationella rådet
I dialogen med Nationella rådet har NNS fått information om att Försäkringskassan har
omorganiserat sig så att avdelningen för funktionsnedsättning (FV) nu kommer att ansvara
för Finsam-frågor. Tidigare har dessa frågor varit organiserade vid avdelningen för
sjukförsäkringen (SF). Det innebär bland annat att Nationella rådet får en ny ordförande:
Martin Jonasson (FV) samt att Försäkringskassans medarbetare i arbetsgruppen för
Nationella rådet kommer att ha sin placering på FV (i stället för hos SF) framöver.
SKR:s representant Roy Melchert är åter i arbete efter sin föräldraledighet.

Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer (Fredrik)
Den 8 mars hölls ett lunchseminarium på Riksdagen. Temat var NNS indikatorenkäter och
resultaten från den sammanställda rapporten för 2022. Sju riksdagsledamöter deltog.
Åsa Eriksson (S), i Socialförsäkringsutskottet var initiativtagare till seminariet tillsammans
med förbundscheferna Jonas Wells och Elin Asplund. Tre personer som deltagit i
finsam-finansierade insatser deltog vid seminariet och beskrev sina upplevelser av stödet
samt deras tankar om behov av samverkan och samordning. Vid seminariet lyftes också
behovet av fungerande uppföljning av finsam-insatser.

http://nnsfinsam.se/dokument/protokoll.aspx


En ny hemsida för NNS
På styrelsemötet den 9 mars diskuterades frågan om en ny hemsida och grafisk profil.
Styrelsen ser i huvudsak mycket positivt på ett omtag och att arbeta fram en enklare och mer
relevant samt modern hemsida. Målgrupp för NNS hemsida är i första hand
medlemsförbunden och politiska uppdragsgivare samt medlemsorganisationerna.

Styrelseledamöterna fick i uppdrag att titta på den nuvarande hemsidan
http://nnsfinsam.se/ och komma med önskemål om vad de önskar behålla, ändra och ta bort
från denna om vi sjösätter en ny hemsida under våren och sommaren.

Vid mötet diskuterades också behovet av en ny uppdaterad grafisk profil som signalerar den
värdegrund och historia som NNS har. Styrelsen bad tjänstepersonstödet att ta in offerter och
kostnadsförslag för detta arbete. När vi vet förutsättningar och ramar om kostnader etc kan
beslut fattas om vad som ska göras.

Ett förslag och idéer om ny hemsida och grafisk profil kommer att lyftas upp för dialog vid
årsmötet den 17 april. Om du har tankar och idéer om hur den nya sidan ska se ut och vad
den ska innehålla – maila Anna Lexelius eller Mattias Bergström.

NNS i Almedalen 2023
NNS kommer att delta i Almedalen sommaren 2023. Ett arbete pågår nu för att ta fram ett
program. Bland annat har socialförsäkringsministern Anna Tenje fått en fråga om att delta.
Seminariet kommer att genomföras den 28 juni. Vill du delta? Har du förslag på
programidéer - maila Anna Lexelius eller Mattias Bergström.

Årsredovisningen för 2022
En verksamhetsberättelse, årsredovisning för 2022 har skrivits och kommer att skickas ut till
medlemmarna i god tid innan årsmötet den 17 april. Årsredovisningen beskriver det arbete
som gjordes under förra året samt de resultat som vi åstadkom tillsammans.

NNS tjänstepersonstöd
En dialog pågår i NNS styrelse om hur NNS tjänstepersonstöd ska formas framöver. Tanken är
att en transparent och öppen process för intresseutlysning och dialog ska tas fram. För att
möjliggöra en konstruktiv dialog kommer styrelsen att ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning
som beskriver behov och önskemål gällande ett tjänstepersonstöd. Anna Lexelius och
Mattias Bergström har i dagsläget avtal om att verka som tjänstepersonstöd till och med 30
juni 2023.

NNS styrelse har gjort en översyn av sina stadgar
Styrelsen har tagit fram ett förslag till uppdaterade stadgar, detta kommer att läggas fram
som proposition till årsmötet i april. Som ett led i detta arbete ska även arbetsordningen
uppdateras och styrelseledamot Ajda Asgari har fått i uppdrag att leda det arbetet framåt.

NNS kontaktmannaskap
Utifrån tidigare uppdrag från styrelsen har tjänstepersonstödet tagit fram ett förslag till
ramar för kontaktmannaskapets praktiska genomförande samt styrelsens uppföljning av
arbetet framgent. Detta kommer bli aktuellt för den nya styrelsen som väljs vid årsmötet i

http://nnsfinsam.se/


april. Styrelsen har också gett tjänstepersonstödet i uppdrag att ta fram ett gemensamt
kommunikationsmaterial som kan användas när vi berättar/informerar om NNS och
samordningsförbundens arbete och uppdrag i olika sammanhang.

NNS årsmöte i Halmstad
Årsmötet sker i Halmstad den 17 april, ett program kommer att gå ut inom kort. Vi hoppas på
att få träffa så många som möjligt från samordningsförbunden i Sverige, ser fram emot dialog
och konstruktivt idéutbyte som tar oss framåt.  Varmt välkomna!

Hör gärna av dig om du har frågor, tankar och idéer för vårt gemensamma arbete, ta hand
om er!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Lundén, ordförande NNS


