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Protokoll 

fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket 
för Samordningsförbund (NNS)  

Datum: 2018-08-24 kl 9.30-10.45 

Plats: Landstingshuset, Stockholm 
  

Närvarande: 
 
 
 

Marie Svensson, ordförande 
Anne-Marie Larsson, vice ordförande 
Jonny Springe, kassör 
 

Sekreterare: Ola Andersson 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Föregående protokoll 2018-06-27 

Föregående protokoll godkändes. 

§4 Ekonomisk lägesrapport samt prognos 2018. 

Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per 2018-07. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade godkänna ekonomisk rapport per den 
2018-07. 

§5 Almedalen 2018 

Marie Svensson summerade Almedalen 2018: 

- Bra vecka utifrån FINSAM-programmet 
- God stämning 
- Hög klass 
- Eventuellt rikta sig mer till icke ”FINSAM”-personer 
- Kostnaderna blev totalt på 180 tkr. 

Arbetsutskottet noterade summeringen. 

§6 Inför planeringsdagarna 20-21 september inklusive 
styrelsemöte 

Styrelsens planeringsdagar genomförs den 20-21 september på 
Dufweholms Herrgård, Katrineholm.  

Ola Andersson presenterade förslag till program vilket godkändes.  
Utgångspunkten för planeringsdagana är att ta fram ett underlag för kom-
mande verksamhetsplan och budget för 2019 och framåt. Utöver omvärlds-
analys kommer styrelsen att arbete i grupper för att identifiera strategiska 
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och angelägna områden. Arbetsutskottet efterfrågar mer kunskap och be-
skrivning av Indikatorverksamheten för ställningstagande till inriktning 2019.  
Indikatorverksamheten föreslås bli en punkt på NNS planeringsdagar.  

Vid NNS styrelsemöte ska följande punkter på dagordningen hanteras inför 

det extra årsmötet. 

- Ekonomi/budget 

- Verksamhetsplanering 

- Reviderade stadgar 

- Tillvaratagande av enskilda NNS-medlemmars intresse 

- Styrelsens arbetsordning 

- Framtida tjänstemannastöd 

- Utbildningsstrategi inklusive utbildningsinsatser inom Sobona (f d Pacta) 

- Arbetsgrupp ”Svårigheter med bemanning till Finsam-insatser 

Beslut. Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att – till-
sammans med Ann Lundqvist - ta fram program för planeringsdagarna uti-
från ovanstående samt att sända programmet till styrelsen. 

§7 NNS Höstkonferens 12-13 november 2018 

Arbetsutskottet enades om att information om konferensen samt preliminärt 
program sänds ut till medlemmarna samt publiceras på NNS-webben. 

Jonny Springe kontaktar Centra Östergötland angående anmälningar till 
höstkonferensen. 

§8 Medlemsmöte 13 november 2018 

Vid framfört förslag till ”Kallelse till medlemsmöte” uppmärksammade Anne-

Marie Larsson arbetsutskottet på att innan de reviderade stadgarna är fast-

ställda är det ett extra årsmöte medlemmarna kallas till. Kallelsen justeras 

innan utskick. 

§9 Rapporter & Info 

NNS träff med generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan den 24 augusti 
NNS arbetsutskott träffar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens led-
ning under eftermiddagen 24 augusti för att diskutera hur vi kan samarbeta 
kring de uppdrag som myndigheterna har enligt regleringsbreven. 

NNS möte med Nationella rådet 
NNS och Nationella Rådet (NR) kommer att träffas under hösten men da-
tum är inte bestämt ännu. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

Arbetsgruppen ”Svårigheter med bemanning i Finsam-insatser” 
Rapport ges på styrelsen i september. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

NNS rapportserie - numret ”Jämställdhetsintegrering” 
Inget nytt finns att rapportera angående alternativ eller extern finansiering. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 
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Hantering av Finsam-medel & Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall och 
eget kapital 
Styrelsen beslutade vid mötet i mars att tillsätta en arbetsgrupp för att göra 
en analys av nuvarande ekonomiskt utfall. Ola Andersson, som har uppdra-
get att leda arbetsgruppen, berättade att arbetet pågår. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

Branschråd inom Sobona (f d Pacta) 
Inget nytt att rapportera angående Sobonas planer på att bjuda in samord-
ningsförbunden till en informationsträff angående branschråd.  

Arbetsutskottet noterade informationen. 

GDPR1 
Arbetsgruppens arbete pågår. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

§10 Övriga frågor 

NNS kalendarium 
Styrelsen kallas till följande tider: 
21 september klockan 11-12 
15 oktober klockan 10-15 
13 november klockan 13-16 

Arbetsutskottet kallas till följande tider: 
3 oktober klockan 10-15 
1 november klockan 10-12 (telefonmöte) 
8 januari klockan 10-15 

Offentliggöra protokoll 
I dagsläget publiceras protokollen på NNS-webbens medlemssidor, där in-
loggning behövs. Medlemmar har frågat efter ett mer lättåtkomligt sätt till 
protokollen. Ann Lundqvist föreslår därför att protokollen görs publika, vilket 
arbetsutskottet tillstyrker. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att NNS-protokollen ska göras publika. 

§11 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

Ola Andersson 
Sekreterare 

Justeras 

Marie Svensson 
Ordförande 

                                                
1 GDPR = General Data Protection Regulation (ny förordning ang personuppgifter 
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