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Protokoll 

fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för  
Samordningsförbund (NNS) 

 
Tid: 2018-06-01 kl 10.00 -15.00 
  
Plats Landstingshuset, Stockholm 
  
Beslutande: 
 
 
 
 
 
 

 

Ej närvarande 

 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 
 

Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande 
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje  
Jonny Springe, SOF Jämtlands län 
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö 
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ 
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland 
Inger Trodell Dahl, SOF Sydnärke 
 
 
Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF 
Daniel Filipsson, SOF Insjöriket 
Anders Andersson, SOF Kalmar län 
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost 
 
 
Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA 
Ola Wiktorson, SOF RAR i Sörmland  
Kjell Sjundemark, SOF Södertälje  
Peter Johansson, SOF Östra Östergötland 
Mattias Holmetun, SOF Jämtlands län 
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ 
Joakim Ivarsson, SOF i Kalmar 
Jonas Wells, Södra Dalarnas SOF § 1- 6 
 

 
 
 
 
 
 

Underskrifter 
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Marie Svensson 
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§1 Mötets öppnande 

Ordförande Maria Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mö-
tet öppnat. 

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen godkändes efter tillägg av § indikatorverksamheten 
samt att ordningsföljden § ändras.  

§3 Föregående protokoll – styrelsen 2018-04-18  

Styrelsen lämnade inga synpunkter på föregående protokoll - 2018-04-
18, som lades till handlingarna. 

Under denna punkt fick alla på mötet ge en presentation av sig själv 
samt vilka förväntningar man har på NNS styrelsearbete. Flera av del-
tagarna vill flytta fram FINSAMs roll i välfärden, utveckla arbetssätt ge-
nom att verka via samordningsförbunden och att ha en väl fungerande 
samverkan i styrelsen.  

§4 Presentation av NNS ekonomi samt ekonomisk lä-
gesrapport  

Jonny Springe lämnade följande rapport: Ekonomin är i god balans 
dock har inte alla fakturor inkommit vilket gör att det finns en liten osä-
kerhet kring resultatet. Det saknas en genomarbetad prognos för årets 
resultat. 

Beslut: Jonny Springe får i uppdrag att tillsammans med Tobias Mård 
tillföra en ekonomisk prognos till lägesrapporten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

§5 Efter årsmötet 2018 

- Ny modell verksamhetsplanering inför 2019 – inledande diskussion  
Ola Andersson stämde av inriktningen av kommande verksamhetsplan 
och styrelsen var överens om att utgångspunkten bör vara det ända-
mål som föreslagits ingå i de nya stadgarna.  

- Återremittering av reviderade stadgar  
Anne-Marie Larsson ser med stöd av expertkompetens över förslaget 
om nya stadgar med anledning av de synpunkter som framkommit vid 
årsmötet. Förslag till nya stadgar föreläggs höstmötet den 12-13 no-
vember. 

- Tillvaratagande av enskilda NNS-medlemmars intresse 
Marie Svensson lyfter vikten av att enskilda ledamöter får samma in-
formation som övriga medlemmar. Anne-Marie Larsson får i uppdrag 
att se över formerna för hur man som enskild ledamot kan ingå i NNS.  

- Östra Östergötlands motion – tillsätta arbetsgrupp  
Vid årsmötet bifölls motionen och Marie Svensson föreslår att det bil-
das en arbetsgrupp för att identifiera skälen till att det finns svårigheter 
i vissa förbund att bemanna insatser som finansieras av samordnings-
förbunden.  
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Beslut: Det bildas en arbetsgrupp som 

- Med utgångspunkt från styrelsens diskussion skyndsamt identi-
fiera skälen till svårigheter med bemanning 

- Återkoppla till AU om behovet av eventuella överläggningar 
med parterna 

- Arbetsgruppen består av Irma Götz (sammankallande), Anne-
Marie Larsson, Peter Johansson, och Joakim Ivarsson. 

§ 5 b Indikatorverksamheten 

Jonas Wells informerade om att man har haft två välfyllda workshops 
vid den nationella konferensen, manualen är översatt till 8 språk, da-
gen innan detta styrelsemöte har man haft möte med Rådet för främ-
jande av kommunala analyser (RKA) och SKL, det är 45 samordnings-
förbund som tecknat avtal och ytterligare 5 är på väg samt att utveckl-
ingsgruppen ska ha möte den 27-28 augusti och där 30 personer är 
anmälda. Vidare att man har gjort en film tillsammans med Per Jo-
nebring som ska publiceras på NNS hemsida. Det finns intresse från 
ISF om att ev använda indikatorerna.  

Arbetet med indikator 11 är inte klart.  

Till dagens möte har Jonas Wells och Elin Asplund skickat ut förslag på 
verksamhetsplan för indikatorverksamheten.  

Beslut: Styrelsen anser att det inte behöver tas en ny verksamhetsplan 
för indikatorsarbetet. I den mån det behövs ett förtydligande angående 
indikatorverksamhetens omfattning och inriktning genom en verksam-
hetsplan ska denna behandlas i AU innan styrelsemötet.   

§6 Nationella rådets rekommendation om att Finsam-
insatser bör rikta sig till personer från 16 år 

Samordningsförbundet Södra Dalarna har lyft behovet av att NNS dis-
kuterar nationella rådets rekommendation angående FINSAMs mål-
grupp.  

Vid diskussionen framfördes att det är viktigt att vi inom NNS har en 
konstruktiv ton och förslag som främjar samverkan mellan NNS och 
NR.  Det betonades också att NR endast kan ge rekommendationer 
och det är samordningsförbundens styrelse själv som har ansvar att 
tolka lagstiftningen.  

Det fanns förslag på att vid kommande möte med NR och NNS AU 
framföra att NNS kan vara ”remissorgan” eller hitta ett arbetssätt där 
NNS kan bidra vid utformning av rekommendationer. 

§7 Planeringsdag 20-21 september 

På frågan om vad styrelsen anser vara viktiga områden vid planerings-
dagen framkom bland annat vikten av en utbildningsstrategi. Styrel-
sens ledamöter ombads att inkomma med förslag till innehåll. 
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§8 NNS höst/medlemsmöte 2018 – avstämning pro 
 gram/innehåll 

Följande punkter till höstkonferensen har föreslagits: 

Nationella samordnaren Mandus Frykman 
Jämställdhet 

Bjuda in socialförsäkringsutskottet och SKL 
Inspektionen för socialförsäkringen 
Omvärldsbevakning t ex ny förslag Finansiell samordning mellan hälso- 
och sjukvård och sjukförsäkring som ska vara klar nov 2018. 

§9 Styrelsens arbetsordning samt tjänstemanna-
gruppens roll – genomgång/översyn 

Nuvarande arbetsordning och tjänstemännen roll behöver ses över. 
Marie Svensson föreslår att detta bereds på planeringsdagarna.  

Beslut: Ola Wiktorsson får i uppdrag att vara sammankallande i en ar-
betsgrupp som tar fram ett underlag för att beskriva tjänstemännens 
roll och uppgifter. 

§10  Ordförandekonferensen 2019 – inledande dis-
kussion om innehåll 

Styrelsen ansåg det viktigt att det finns en tydlig politisk röd tråd vid 
konferensen. De förslag som framfördes var 

- Stöd i arbetsgivarrollen med medverkan från Sobona (fd Pacta) 

- Det ska vara tydligt att det är politiska ordföranden som är in-
bjudna och inte tjänstemän 

- Konferensen förläggs till Arlanda dock inte på samma konfe-
rensanläggning som tidigare år. 

§11 NNS dialog – SKL, socialförsäkringsministern,  
 socialförsäkringsutskottet inkl spridning av  
 NNS-rapporten  

Beslut: Rapporten översänds till Socialministern, Socialdepartementet, 
Socialförsäkringsutskottet, Arbetsmarknadsutskottet och Socialutskot-
tet samt till Nationella Rådet. Styrelsen avvaktar dialogen med SKL och 
socialförsäkringsministern, socialförsäkringsutskottet till efter valet. 

§12 Utbildningsinsatser inom Sobona (fd Pacta) och 
 SKL. 

Genom medlemskapet i Sobona har medlemmarna tillgång till SKLs 
hela utbildningsverksamhet. Medlemmarna kan även få utbildningar 
anpassade efter deras behov. Därför är det viktigt att NNS tar fram en 
utbildningsstrategi vid kommande planeringsdagar. 

Beslut: Frågan om utbildningsstrategi tas upp på planeringsdagarna 

§13 NNS träff med Nationella rådet 

Ordförande i NNS har sökt ordförande i NR men då denna har varit le-
dig under en längre tid har det inte gått att fastställa en mötestid. Från 
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bådas sidor ser man det som angeläget att det sker kontinuerliga sam-
mankomster.  

 

§14  NNS rapportserie – numret ”Samordnad jämlik-
 hetsintegrering” 

Det är för närvarade osäkert om det blir en rapport då finansieringen 
inte är klar. Frågan kommer att lyftas med NR om de kan vara medfi-
nansiärer.  

Beslut: Marie Svensson och Ola Andersson kontaktar Charlotte Axels-
son angående fortsättning på arbetet. 

§15 Framtidsplanering 

Sekreteraren Ann Lundqvist planerar att gå i pension under början av 
2019 och det nuvarande tjänstmannastödet Ola Andersson förutsätt-
ning att vara stöd även i framtiden är oklart då samordningsförbunden i 
Göteborg eventuellt kommer att slås samman till ett förbund. Styrelsen 
behöver ha framförhållning och strategier för hur dessa uppgifter ska 
hanteras framgent. Dessa frågor bör också avhandlas på planerings-
konferensen. 

Beslut: Frågan om framtida tjänstemannastöd tas upp på planerings-
konferensen  

§16 Rapporter & Info 

- Hantering av Finsam-medel & Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall 
och eget kapital 
En arbetsgrupp bestående av Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och 
Ola Andersson (sammankallande) kommer att göra en analys av nuva-
rande ekonomiskt utfall. Kontakter har inletts med Malin Lundblad i NR 
arbetsgrupp. 

- Branschråd inom Pacta, sim numer heter Sobona 

Jonny Springe informerade om att att samordningsförbund som är 
medlemmar i NNS väntar på en inbjudan från Sobona angående 
hur vi kan arbeta inom branschrådet. 

- Almedalen 2018 
Programmet är i stort sett klart. Tyvärr kommer ingen av de inbjudna 
ministrarna. Anne-Marie Larsson, Irma Görtz och Marie Svensson 
kommer att närvara i Almedalen.  

- GDPR 
Elin Asplund kar haft kontakt med en konsult som kan vara behjälplig i 
att ta fram en lathund för samordningsförbunden som beskriver vilka 
åtgärder som dessa ska vidta med anledning av GDPR. NNS styrelse 
ställer sig positiv till att samordningsförbunden gemensamt finansierar 
en sådan tjänst.  

Beslut: Ola Andersson kontaktar Elin Asplund för vidare hantering av 
framtagande av checklista. 
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§17 Övriga frågor 

Ordförande föreslår att NNS skriver till Försäkringskassans och Arbets-
förmedlingens generaldirektörer och föreslår en överläggning angå-
ende deras samverkansuppdrag. Syftet med överläggningen är att in-
formera om samordningsförbundens möjlighet att bistå och vara en 
arena för detta uppdrag. 

Beslut. Ola Andersson får i uppdrag att formulera ett brev från ordfö-
rande Marie Svensson till generaldirektörerna för en överläggning med 
NNS arbetsutskott 

Jonny Springe lyfte frågan om behovet av att justera i FINSAM-lagen 
så att det blir möjlig att ha sammanträde på distans dvs per capsulam i 
enlighet med kommunallagen. 

Beslut. Mattias Holmetun tillsammans med Ola Andersson får i upp-
drag att göra en framställan till riksdagen så att FINSAM-lagen ändras. 

§18 Avslut  

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 

http://www.nnsfinsam.se/

