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Protokoll 

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

Datum: 2019-06-27 kl. 10.30-11.45 

Plats: Roslagssalen, Landstingshuset, Stockholm 
  

Närvarande: 
 
 
 

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

  
Sekreterare: Ola Andersson 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Lokal och tider för AU möte den 5/8  

AU bekräftade att Nästa AU-sammanträde är den 5 augusti på Landstinget 
i Stockholm mellan kl 13-16 och Micaela deltar via telefon. 

§4 Styrelsens Planeringsdagar 15–16 augusti 

AU diskuterade innehållet vid dessa dagar och föreslog följande: 

- Våld i nära relationer med Anita K 
- Indikatorer med Jonas W och Elin A 
- Styrelsens interna arbetssätt utifrån verksamhetsinriktningen 

 

Inger T- D och Irma G har anmält förhinder 

Beslut: Marie S och Ola A tar fram ett program till planeringsdagarna till 
näst möte den 5 augusti 

§5 Våld I Nära Relationer 

Pilotverksamheten med våld I Nära Relationer planerar att ha en uppstarts-
konferens den 10 oktober. Lokal är bokad för ca 100 deltagare. Vid positivt 
besked från regeringen om att genomföra pilotverksamheten kan kostna-
den för lokalen finansieras via regeringsanslag. 
 

Anita K kommer att delta i Almedalen och representera NNS och NNS har 
fått frågan om finansiering av resan.  

Beslut: NNS står för ev oförutsedda kostnader i samband med konferen-
sen. 

NNS står för resekostnader för Anita K engagemang i Almedalen. 
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§6 Höstkonferens  

Följande förslag finns till höstkonferensen: 

- Inspektionen för Socialförsäkringen 
- Rundabordssamtal med politiska företrädare 
- Tillitsdelegationen 
- Mandus Frykman 
- Övriga frågor 

- vad görs inom NNS 
- vad händer i omvärlden 
- vad händer hos myndigheter 

Program för höstkonferensen tas upp vid nästa AU den 5 aug. 

 

§7 Möte med Arbetsmarknadsdepartementet och socialde-
partementet 

Ann-Marie Larsson och Ola Andersson träffade Peter W och Abukar O den 
13 juni och utbytte erfarenheter av samverkan genom samordningsförbund. 
Ett möte som var mycket konstruktivt och där det klargjordes att det finns 
en mycket tydlig vilja från regeringen när det gäller samverkan via samord-
ningsförbund. Vid mötet planerades också för ett kommande möte med ar-
betsmarknadsministern och socialförsäkringsministern i slutet av septem-
ber.  

Vid mötet framkom att NNS har möjlighet att lämna synpunkter på arbets-
marknadsutredningen. 

Beslut: Ola A tillskriver ministrarna om ett möte i september. 

Ola A gör en översiktlig lista över möjliga synpunkter som kommer att dis-
kuteras på planeringskonferensen 15-16 aug. 

 

§8 Övriga Frågor  

Kenneth föreslog att NNS tar ett offensivt initiativ för att diskuteras samord-
ningsförbundens roll vid de förändrade förutsättningar som sker via myndig-
heternas ändrade organisation och uppdrag. Förslagsvis bjuds arbetsmark-
nadens parter in tillsammans med strategiska politiker för att tillsammans 
diskutera hur samordningsförbunden kan användas för att bidra till en väl-
fungerande arbetsmarknad. 

Beslut: Frågan lyfts upp på planeringsdagarna. 

 
NNS har erhållit svar från Försäkringskassan daterat 2019-06-17 angående 
skrivning om medelstilldelning. Bakgrunden är att Samordningsförbunden i 
Södra Dalarna och Norra Dalarna skrivning daterad den 20 december 2018 
”analys efter beslut om statlig tilldelning till samordningsförbunden nationellt 
inför verksamhetsåret 2019”. 
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Beslut. Ola A får i uppdrag att efterhöra om Samordningsförbunden i Södra 
och Norra Dalarna har fått svaret och om inte översända detta. Svaret från 
Försäkringskassan kommer att lyftas upp på planeringsdagarna. 

 

Kenneth och Micaela fortsätter att utreda hur personuppgifter ska i NNS 
ska beaktas i enlighet med GDPR och frågan kommer att lyftas på nästa 
styrelsemöte. 

 

§ 9 Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.  

 

 

Ola Andersson 
Sekreterare  
 

Justeras 
 
 
 

Marie Svensson 
Ordföranden 
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