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Protokoll 

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

 
Tid: 2018-10-15 kl 9-15 
  
Plats Södertörnssalen, Landstingshuset i Stockholm 
  
Beslutande: 
 
 
 
 
 

 

Ej närvarande 

 
 
 
 
Övriga närvarande 
 
 

Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande 
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje  
Jonny Springe, SOF Jämtlands län 
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ 
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland §1-7 
Inger Trodell Dahl, SOF Syd 
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost §1-7 
 
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö 
Daniel Filipsson, SOF Insjöriket 
Anders Andersson, SOF Kalmar län 
Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF 
 
Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA 
Ola Wiktorson, SOF RAR i Sörmland  
Kjell Sjundemark, SOF Södertälje  
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ 
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§1 Mötets öppnande 

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

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen godkändes efter omflyttning av paragraferna. 

§3 Utveckling av NNS-webben  

Ordföranden hälsade NNS webb-redaktör Per Jonebrink välkommen 
för att diskutera idéer och förslag avseende medlemsdialog och ut-
veckling av NNS-webben. Styrelsen diskuterade bland annat: 

✓ Nuvarande ”Torget – en mötesplats på webben” 
✓ Facebook och andra sociala medier för medlemsdialog 
✓ Mediabevakning för ”klipp” om Finsam på webben 
✓ ”Ordförande har ordet” med aktuella händelser 
✓ Publicering av handlingar inför möten samt inloggningsfrågan 
✓ Ambitionsnivå 

Utifrån diskussionen enades styrelsen om att verka för att medlemsför-
bunden har NNS-loggan samt länk till NNS-webben på sina respektive 
hemsidor. Frågan tas upp på höstkonferensen då styrelsen också äm-
nar undersöka vilken ambitionsnivå som medlemmarna anser att NNS 
bör ha med webben. 

§4 Föregående protokoll – styrelsen 2018-09-21 

Efter justering godkände styrelsen föregående protokoll 2018-09-21. 

§5 Styrelsens arbetsordning – tjänstemannagrup-
pens roll 

Arbetsutskottet enades vid mötet 2018-05-14 om behovet av en ge-
nomgång och översyn av befintlig arbetsordning.  

Redaktionella justeringar gjordes i utsänt förslag avseende tjänsteman-
nagruppens roll och uppdrag. 

Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslag avseende tjänstemanna-
gruppens roll och uppdrag (= reviderad bilaga till styrelsens arbetsord-
ning) efter gjorda redaktionella justeringar. 

§6 Indikatorsverksamheten  

Ordföranden gav en sammanfattning av diskussionerna avseende indi-
katorsverksamheten som fördes under styrelsens planeringsdagar i 
september.  

Ordföranden rapporterade också om Jonas Wells och Elin Asplunds 
medverkan på arbetsutskottets möte den 3 oktober, då de bland annat 
äskade om ytterligare 50.000 kronor för 2018. Arbetsutskottet beslu-
tade vid mötet den 3 oktober att – utifrån delegationen, som fastställ-
des i styrelsen 2018-01-24 – avsätta ytterligare 50.000 kronor avse-
ende indikatorsarbetet.  

http://www.nnsfinsam.se/
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Vidare att NNS har formulerat förslag till svar på den skrivelse med ett 
antal funderingar/frågor kring indikatorsverksamheten som inkom till 
styrelsen 2018-09-13. 

Den 26 november bjuder Socialstyrelsen in till ett diskussionssemi-
narium kring metoder för att mäta indikator 11- ”Effekter för deltagare 
som kommer ur de samordnade verksamheterna är hållbara och säkra 
över tid”.  

Styrelsen diskuterade indikatorsverksamheten inklusive förslag till svar 
på ovannämnda skrivelse och betonade bland annat vikten av tydlighet 
avseende syfte och mål med verksamheten liksom styrning och led-
ning. Vidare framfördes förslag på att tillsätta en arbetsgrupp för mer 
fördjupat styrelsearbete avseende NNS indikatorsverksamhet. 

Beslut: Styrelsen beslutade att notera informationen om att ytterligare 
50.000 kronor har avsatts till indikatorsverksamheten under 2018. 

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Marie Svensson, Jonny Springe  
och Irma Görtz att som representanter för styrelsen följa och ha ett mer 
fördjupat arbete avseende NNS indikatorsverksamhet. Rapportering 
sker vid styrelsens möten. 

Beslut: Styrelsen beslutade att presenterat förslag till svar på skrivel-
sen ska sändas med en kompletterande text. Vidare att ge ordföranden 
i uppdrag att - tillsammans med Ola Andersson – formulera texten. 

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsens arbetsgrupp för indikators-
verksamheten deltar på Socialstyrelsens diskussionsseminarium den 
26 november i Stockholm. 

§7 Svårigheter med bemanning i Finsam-insatser 

Samordningsförbundet Östra Östergötlands motion avseende ”Perso-
nalbemanning till individinriktade verksamheter finansierade av sam-
ordningsförbund” bifölls av årsmötet i april 2018. 
Styrelsen tillsatte därför en arbetsgrupp, vars förslag och rekommen-
dationer har presenterats för styrelsen.  

Arbetsutskottet - som behandlade arbetsgruppens förslag vid mötet 
den 3 oktober - avser att ta upp frågan vid sina planerade möten med 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens generaldirektörer/ledning 
samt med Nationella rådet. Vidare föreslås att Irma Görtz medverkar i 
NNS fortsatta arbete med Finsam-insatsernas svårigheter med beman-
ning. 

Jonny Springe informerade om att det framgår i Nationella rådets pro-
tokoll 2018-09-20 att de både tagit upp frågan om personal i insatser 
och frågan om medarbetare på förbundens kanslier.  
I protokollet framgår att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
SKL1 har samma uppfattning när det gäller hur de som arbetsgivare 
ska förhålla sig när medarbetare har arbetsuppgifter i Finsam-insatser 
– det vill säga medarbetares arbetsuppgifter ska ske inom respektive 
parts område. När det gäller medarbetare som har arbetsuppgifter 

                                                
1 SKL=Sveriges kommuner och landsting 

http://www.nnsfinsam.se/
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kopplade till samordningsförbundens kanslier har Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen samma uppfattning – att medarbetare kan be-
höva ta tjänstledigt och anställas i förbundet. 

Styrelsen diskuterade konsekvenser för samordningssförbunden. Vi-
dare att NNS bör tar initiativ till att utforma förslag till avsiktsförklaring 
gällande bemanning i Finsam, men att i första hand utröna SKL:s håll-
ning. 

Beslut: Styrelsen beslutade att Irma Görtz medverkar i arbetsutskot-
tets fortsatta arbete med Finsam-insatsernas svårigheter med beman-
ning. 

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att – uti-
från ovanstående - utröna SKL:s hållning. 

§8 NNS ekonomi samt ekonomisk lägesrapport  

Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per den 11 
oktober. 

Beslut: Styrelsen godkände ekonomisk rapport per 2018-10-11. 

§9 Inför extra årsmötet 2018-11-13 

En genomgång av handlingar inför extra årsmötet gjordes: 

Kallelse/dagordning 
Handlingar inför NNS års- och medlemsmöten regleras utifrån stad-
garna. Kallelse med uppgift om tid och plats sändes ut samt publicera-
des på NNS-webben 31 augusti. Dagordning och eventuella handlingar 
inför mötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor 
före mötet (= 30 oktober).  

Reviderade stadgar 
Efter den justering i förslag till reviderade stadgar, som gjordes under 
styrelsens planeringsdagar, föreläggs förslaget extra årsmötet. 

Verksamhetsinriktning samt budget 2019 
Ola Andersson presenterade utsänt förslag för NNS verksamhetsinrikt-
ning (VI) samt budget 2019.  

Beslut: Styrelsen beslutade att förslag till dagordning, reviderade stad-
gar och verksamhetsinriktning 2019-2022 med budget 2019 föreläggs 
extra årsmötet den 13 november 2018.  

§9 Höstkonferensen 2019 

NNS höstkonferens genomförs den 12-13 november i Järfälla. Program 
är utsänt till medlemmarna samt publicerat på www.nnsfinsam.se. Cen-
trala Östergötland hanterar anmälningsförfarandet.  

En genomgång av program och hålltider gjordes. Ansvar för de fem 
olika medlemsdialogerna kring NNS verksamhetsinriktning kommer att 
fördelas på styrelseledamöterna. Styrelsen enades om att Ola A gör 
fördelningen. 

Styrelsen diskuterade även eventuell underhållning under kvällen. 

http://www.nnsfinsam.se/
http://www.nnsfinsam.se/


 

  

 

Ann Lundqvist 

611 84 Nyköping · besök  Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.nnsfinsam.se  
Mobiltel 070 – 390 58 58   · e-post  ann@rarsormland.se 
·   \\rardc01\FolderRedirections\AnnL\My Documents\NNS - Förbundsnätverket\Protokoll-styrelsen\2018\NNS-styrelseprotokoll_2018-10-15.docx.2011-01-19 SID 5(6) 

 
 

Styrelsen har sedan tidigare planerat ett möte på eftermiddagen den 
13 november och enades nu om att mötet hålls klockan 13-15. 

Beslut: Styrelsen gav Jonny Springe att undersöka möjligheten till un-
derhållning under kvällen. 

§10 Almedalen 2019 

Styrelsen diskuterade NNS medverkan under Almedalsveckan 2019 för 
att lämna besked till Greta Henriksson, Finsam Gotland. 

Beslut: Styrelsen beslutade att medverka i Finsam under Almedals-
veckan 2019 samt att bidra med 100.000 kronor under förutsättning att 
även Nationella rådet – liksom tidigare år – bidrar ekonomiskt. 

§11 Framtids tjänstemannastöd i NNS 

Ann Lundqvist går i pension vid årsskiftet 2018/ 2019 och Ola Anders-
son förutsättning att vara tjänstemannastöd även i framtiden är oklart 
då samordningsförbunden i Göteborg slås samman till ett förbund. 

Ordföranden informerade om att arbetsutskottet undersöker möjligheter 
till lösningar. 

Styrelsen noterade informationen. 

§12 Rapporter & Info 

NNS möte med Nationella rådet 
NNS och Nationella rådet (NR) planerar att träffas under hösten – da-
tum är inte bestämt men ordföranden har goda förhoppningar om ett 
möte innan årets slut. 

Styrelsen noterade informationen. 

Ordförandekonferensen 2019 
Ordförandekonferensen 2019 hålls den 25 januari på Orlandia, Ar-
landa. Konferensen – som riktar sig till ordföranden i samordningsför-
bund - planeras utifrån en tydlig politisk röd tråd. 
Som tidigare informerats om kommer ett styrelsemöte att förläggas den 
24 januari i anslutning till konferensen. 
NNS avvaktar med program för att invänta politikens utveckling. 

Styrelsen noterade informationen. 

Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall och eget kapital 
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som leds av Ola Andersson, för 
att göra en analys av nuvarande ekonomiskt utfall. Ola berättade att ar-
betet pågår – bland annat fördjupade kontakter med SKL och att kon-
takter inletts med departementet. 

Styrelsen noterade informationen. 

Branschråd inom Sobona 
Sobona (f d Pacta) har sedan länge planerat att sända ut en inbjudan 
angående branschråd till samordningsförbund som är medlemmar i 
NNS. Jonny Springe informerade om att inbjudan ännu inte sänts ut 
och att han bevakar ”ärendet”. 

Styrelsen noterade informationen. 

http://www.nnsfinsam.se/
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GDPR2 
Styrelsen har tillsatt en GDPR-arbetsgrupp inom NNS. Ola Andersson, 
som har uppdraget att leda arbetsgruppen berättade om arbetet – 
bland annat att GDPR är en programpunkt på förbundschefsdagarna 
16-17 oktober. Vidare att samordningsförbundens arbete med GDPR 
håller på att sammanställas. 

Styrelsen noterade informationen. 

Att få de ”glömda” att växa 
Samuel Grahn, förbundschef i Samordningsförbundet i Halland har 
sänt ett PM ”Att få de glömda att växa” till NNS med önskan om en fort-
satt dialog. En beskrivning av ”Växa” – ett halländskt metodutvecklings-
projekt med gott resultat sändes med som bilaga till PM:et.  
Ola Andersson redogjorde för den problembild som beskrivs i PM:et lik-
som frågeställningarna som där belyses. 
Vid styrelsens diskussion om PM:et föreslog Ola A att NNS anordnar 
ett seminarium kring ämnet där Hallands projekt ”Växa” kan presente-
ras som ett av flera exempel. Ola åtog sig att kontakta Samuel Grahn 
för vidare diskussion och planering. 

Styrelsen noterade informationen. 

Hur kan vi möta och hantera ”Våld i nära relationer”  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Social-
styrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en plan för utökad sam-
verkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer. Arbetet ska 
samordnas av Socialstyrelsen.  

Ämnet – som är en av programpunkterna på NNS höstkonferens – be-
handlades vid ett ”runda-bords-samtal”, som NNS ordförande och Ola 
Andersson deltog i 2018-10-08. 

Styrelsen noterade informationen. 

§13 Övriga frågor 

Nästa möte med Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ledning 
I augusti 2018 hade NNS möte med Försäkringskassans och Arbets-
förmedlingens ledning. Då planerades ett nytt möte inom ett halvår – 
ett möte som behöver förberedas. 

Beslut: Styrelsen beslutade ge Ola Andersson i uppdrag att förbereda 
NNS kommande möte med Försäkringskassans och Arbetsförmedling-
ens ledning. 

§14 Avslut  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. 

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

http://www.nnsfinsam.se/

