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Protokoll 

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

Datum: 2019-06-04 kl. 07.30-08.45 

Plats: Telefonmöte 
  

Närvarande: 
 
 
 

Adjungerad: 
 

Marie Svensson, ordförande 
Anne-Marie Larsson, vice ordförande 
Kenneth Andersson, kassör 
 

Ola Andersson  
 

  
Sekreterare: Micaela Magnusson 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt och punkt 7 om Almeda-
len. 

§3 Inför styrelsens planeringskonferens 15-16 augusti 

Arbetsutskottet diskuterar förslag på innehåll till styrelsens planeringskonfe-
rens:  

• Nytt arbetssätt utifrån prioriterade områden i Verksamhetsinriktning och 
ansvariga ledamöter i styrelsen. Diskutera hur arbetet ska genomföras, 
ambitionsnivå och förväntningar. Innehåll som kan lyftas ut är:  

o Rapportering gällande motionen. 
o Inventering medelstilldelning.  
o Omorganisationen och statens förutsättningar för samverkan. 

Hur ser man på förbundens roll i de förändringar som sker.  

• Bjuda in Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, utifrån de två skrivna 
rapporterna och Försäkringskassans svar. Hur ser de på svaret från 
Fk? Eventuellt bjuda in representant från Fk för att skapa dialog. En lä-
gesbeskrivning av den tredje studien.  

• Våld i nära relationer  

• Indikatorer – verksamhetsutvecklare föreslås hålla i passet. 

Beslut: Ola Andersson undersöker med ISF och rådgör gällande tänkt upp-
lägg. 

Beslut: Ola Andersson och Marie Svensson gör dagordning som skickas i 
början av augusti. Micaela Magnusson gör ett utskick med dagarnas inne-
håll i form av teman, tid och plats, anmälan tillsammans med VI och stad-
gar. 
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§4 Inför NNS höstkonferens 

Arbetsutskottet diskuterar förslag på innehåll till höstkonferensen:  

• Rundabordssamtal om förbundens roll och framtid.  

• SKL och samarbete, särskilt utifrån att staten backar och hur ser SKL 
på statens backande. 

• Vad gör NNS? Arbetsgrupperna utifrån prioriteringar i VI och nytt ar-
betssätt kan redovisa sina områden och vad som är på gång. 

• Lägesbeskrivning våld i nära relationer 

• Extern gäst, eventuellt Mandus Frykman, Tillitsdelegationen – slutbe-
tänkande kopplat med hur minister ser på betänkandet. 

AU bokar ett nytt telefonmöte den 27 juni för avstämning, kl.08.30. Inför 
mötet förbereds förslag på vilka som kan bjudas in till rundabordssamtal.  

Marie Svensson kontaktar Jonny Springe gällande anmälningsförfarande 
på tidigare höstkonferenser. Utskick om tid, plats och anmälan skickas ut 
före semestrarna. 

Beslut: Arbetsutskottet arbetar vidare på de uppslag som diskuterats och 
stämmer av den 27 juni.  

Beslut: Ola Andersson, Marie Svensson och Micaela Magnusson stämmer 
av inför utskick om tid, plats och anmälan till höstkonferensen. Micaela 
Magnusson gör utskicket före semestrarna. 

§5 Våld i när relation – samarbete med Anita Kruse 

Diskussion gällande fortsatt planering utifrån scenariot att NNS tilldelas me-
del för pilotverksamheten. Anita Kruse har anlitats till halvårsskiftet för att 
förbereda pilotverksamheten. Arbetsutskottet ser henne som en viktig aktör 
även fortsättningsvis som sakkunnig och eventuellt utbildningsansvarig. 
Dock är hon inte den samordnare eller projektledare som kan behövas för 
att hålla ihop de fem till sex pilotverksamheterna. Förslagsvis delas uppdra-
get i två delar en operativ projektledare på deltid och en sakkunnig på del-
tid. Det finns dock inga medel för denna finansiering hos NNS, därför behö-
ver uppdragen finansieras med externa medel. Hur arbetet organiseras 
framöver och finansiering är styrelsebeslut. Avtal för uppdragen behöver 
tecknas. 

Beslut: Anita Kruse och Ola Andersson gör en prioritering utifrån de för-
bund som anmält intresse och tar därefter beslut om vilka som är bäst läm-
pade utifrån spridning i landet, möjlighet i utförande och innehåll. 

Beslut: Arbetsutskottet lyfter denna punkt den 27 juni igen efter att besked 
om finansiering kommit. 

§6 Träff med departementet den 13 juni   

Anne-Marie Larsson och Ola Andersson träffar Peter Wollberg, Socialde-
partementet, och Abukar Omarsson, Arbetsmarknadsdepartementet, den 
13 juni som representanter från NNS. 

Arbetsutskottet resonerar kring prioriterade områden att lyfta och enas om 
att lyfta förbundens roll i och med de förändringar som sker hos staten är 
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klart prioriterat. Motionen gällande att återinföra politisk och finansiell sam-
ordning kan också lyftas. 

Anne-Marie Larsson och Ola Andersson stämmer av inför mötet och åter-
kopplar till AU den 27 juni. 

§7 Almedalen   

Resonemang utifrån NNS deltagande på Almedalen. Hur ser arbetsutskot-
tet på att NNS står förledamöters rese och boendekostnader? AU enas om 
att inte bekosta hela styrelsens kostnader, däremot om NNS ordförande 
har möjlighet att närvara och någon mer från arbetsutskottet så kan NNS 
stå för deras rese och boendekostnader. Anne-Marie Larsson åker troligen 
och i hennes fall står NNS för del av resekostnad. Marie Svensson åker tro-
ligen med fokus på närvaro torsdagen och en övernattning. 

Beslut: NNS bekostar arbetsutskottets ledamöters rese- och boendekost-
nader under Almedalsveckan. 

§8 Övriga frågor 

Utifrån styrelsens beslut, 2019-05-29 §10.2, tillfrågas Anne-Marie Larsson 
om att ingå i styrelsens arbetsgrupp för Indikatorer. Anne-Marie Larsson 
tackar ja. 

Kenneth Andersson rapporterar att han varit i kontakt med Per Jonebrink 
gällande GDPR säkring av NNS webbsida. Per Jonebrink har skickat vidare 
frågan till datainspektionen och återkopplar med besked. 

§9 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

 

Micaela Magnusson 
Sekreterare  
 

Justeras 
 
 
 

Marie Svensson 
Ordföranden 
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