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§1

Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat.

§2

Styrelseprotokoll 3 april 2020
Lämnas utan anmärkning och lämnas till handlingarna.

§3

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställs efter tillägg av Kenneth
Gustavsson och Irma Görtz gällande att förbunden går
med ett för stort överskott och hur det påverkar
medelstilldelningen utifrån den situation som är nu. Detta
sätts upp på dagordningen under Övrigt.

§4

Förslag på genomförande av ett Innovations- och
kunskapscentra
Mattias Bergström från Samordningsförbundet i centrala
Östergötland (SCÖ) presenterar hur man under våren
fortsatt att arbeta med idén om ett innovations- och
kunskapscentra, där man samlar förbunden tillsammans
med NNS. ESF uppmuntrar till att göra en ansökan och att
det är viktigt att NNS är med som en avsändare.
Utlysningen kommer att stängas i juli. Det är viktigt att
NNS visar upp engagemang och tid, detta kan
presenteras i ansökan. Det är viktigt att det syns att det är
en nationell angelägenhet. ESF kan bidra ekonomiskt om
ansökan godkänns. Om SCÖ inte söker medel nu, så kan
man inte söka igen. Man kan dra sig ur, men man kan inte
söka vid ett senare tillfälle. Förbunden behöver ta beslut,
var och en för sig, vad man eventuellt vill bidra med.
Styrelsen ställer sig positiv till att vara med på en ansökan.
Lena Nilsson önskar att man skickar ut någon form av
dokumentation efter hand, löpande till hela styrelsen kring
detta.

Beslut:
Marie Svensson får delegation från styrelsen efter
avstämning i Arbetsutskottet (AU) att arbeta vidare
tillsammans med berörda att få till en ansökan till ESF.
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§5

Intresseförfrågan om samarbete för spridning av
danska Vaeksthusets BIP-projekt
Samuel Grahn från Samordningsförbundet i Halland har
bjudits in till mötet för att berätta om BIP-projektet. En stor
studie som gjorts av danska Vaeksthuset. Syftet med
studien var att mäta förflyttning och progression mot
arbete. Man har arbetat fram ett mätverktyg för att lättare
kunna följa deltagare och handläggare i deltagarens
utveckling. I Halland tog man kontakt med Vaeksthuset för
att starta upp ett eget projekt. Man översatte BIP till
svenska och det kallas nu SKAPA (skattning av
progression mot arbete). Man har gjort en egen
användarmanual till sina insatser inom förbundet i Halland.
Manualen ska vara till hjälp för deltagare och handledare
och även att utveckla verksamheter i samverkan. Det finns
ett stort intresse från kommunerna i Halland av att vara
med.
Samuel ställer frågan till styrelsen om det finns ett intresse
av att tillsammans fundera på hur SKAPA kan spridas till
fler förbund och kommuner? Jonas Erlandsson ställer en
fråga om man skulle kunna göra ett EU-projekt? Hur kan
NNS stötta upp i detta?
Beslut:
NNS kommer att ha en fortsatt dialog med Hallands
samordningsförbund för att kunna stötta utvecklingen,
sprida och förankra detta i landet. Hur spridning och
förankring kommer att tas upp i AU och därefter till NNS
styrelse.

§6

Strategiska frågor framöver – Förslag till
socialförsäkringsministern
I samband med mötet med socialförsäkringsministern
presenterades ett förslag till insats för personer som
drabbats på grund av Covid-19. Förslaget har utvecklats
tillsammans med några förbund.
Beslut:
Monica Widman Lundmark och Ola Andersson arbetar
vidare med det utkast som finns. Förslaget sänds till
Förbundschefer vars representant sitter i NNS styrelse.
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§7

Konsekvenser av flytten av årsmötet
Datum för årsmöte
Här diskuteras nya mötesformer istället för den vanliga
höstkonferensen. Förslag att använda sig av digitala
möten. Önskvärt från flera håll att använda sig av någon
annan form än Skype. Förslag på datum är 29/10.
Beslut:
Ola Andersson tillsammans med AU kommer att planera
för ett digitalt årsmöte.
Ekonomi
Almedalen, ordförandedagen, resor och olika konferenser
ställs in pga. Covid-19. Detta påverkar budgeten med
något mindre kostnader.

§8

Plan för komplettering av verksamhetsberättelse.
Ola Andersson presenterar ett tillägg till
verksamhetsberättelsen. Detta tillägg kan komma att
revideras innan årsmötet.
Beslut:
Styrelsen godkänner kompletteringen.

§9

Fyllnadsval
En ledamot har lämnat sitt styrelseuppdrag och ett
fyllnadsval kan göras. Förslag på ny kandidat är Fredrik
Lundén som är ordförande i SCÖ.
Beslut:
Styrelsen godkänner förslaget.

§10

Ekonomisk lägesrapport, långsiktig finansiering
NNS fonder har inte påverkats så mycket av det
ekonomiska läget. Det finns inget ekonomiskt riskläge i
dagsläget.

§11

Verksamhetsinriktning
Vara en mötesplats för NNS medlemmar
11.1 Digitala enskilda möten?
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Ola Andersson föreslår att han gör en uppföljning till
styrelseledamöterna angående kontaktpersonsskapet.
Beslut:
Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

Utveckla dialog med Samordningsförbunden
11.2 Ordförandedag – hur och vad?
Ordförandedagen brukar hållas i slutet av januari varje år.
I år blev detta inställt pga. Covid-19. Det finns inget förslag
på datum i dagsläget. Marie Svensson efterfrågar förslag
på att skapa ett forum för ordföranden runt om i
samordningsförbunden. Ett förslag är att ha fler korta
digitala ordförandeträffar istället för långa möten och långa
resor.
Beslut:
AU får till uppgift att arbeta vidare med frågan.

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen
lokalt, regionalt och nationellt

11.3 Förbundschefers arbetsmiljö, muntlig rapport
Ola Andersson ger en muntlig rapport om en utbildning
gällande arbetsmiljö i samordningsförbunden, framförallt
för förbundschefer och en sådan utbildning planeras
tillsammans med Sobona till hösten. Tid och former är
ännu inte klart. Sobona kommer att hålla i utbildningen.
Material är framtagen för underlag för utbildningen i
förbunden runt om i landet. Inbjudan kommer.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av
medlemmarnas verksamhet
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11.4 Indikatorsarbetet muntlig lägesrapport
Marie Svensson rapporterar kring utvecklingsgruppens
möte som hölls 2020-05-27. Det händer mycket nu
gällande indikatorsarbetet och det finns ett stort
engagemang. Indikator 11 behöver styrelsens hjälp
framöver. Man har försökt att få hjälp av
försäkringskassan (FK) att få fram data på att de insatser
som görs är hållbara över tid. De har nu fått svar från
Martin Jonasson. Martin säger att denna data inte är
möjlig att få pga. att man inte vill avsätta den arbetstid det
tar att få fram den data som efterfrågas. Hjälp från
styrelsen efterfrågas då man kan använda de kontakter
med politiker som finns. Dessa politiker kan påpeka vikten
av att denna data tas fram. Förslag att be Jonas Wells och
Elin Asplund från utvecklingsgruppen att vara med på
nästa styrelsemöte för att få en fullskalig uppdatering och
en uppdatering kring arbetet med indikator 16 inför den
digitala konferens som ska vara senare i höst.
Beslut:
Ola Andersson får i uppdrag att bjuda in Jonas och Elin.

11.5 Upptäckt av våld, muntlig lägesrapport
Ola Andersson berättar att projektet flyter på bra. Flera
förbund som ingår i pilotprojektet är förvånade att det är så
lätt att få svar från så många och att det är många som
säger att de har blivit utsatta för våld. Detta betyder att
modellen fungerar att upptäcka våld och att det är
betydligt fler än man anat. Att upptäcka våld tidigt kan
göra att det finns bättre förutsättningar att hantera det på
ett bra sätt.
Ola Andersson anser att Jämställdhetsmyndighetens
samordningsuppdrag kan utvecklas. Det behövs bättre
kontakt med de andra parterna som ingår i projektet.
Under ett möte med Nationella Rådet (NR) 2020-05-27
beslutades att NNS skulle återkomma till dem och att en
arbetsgrupp bildas för att på ett mer konkret samarbete
kring uppdraget.
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Regeringen har härutöver gett jämställdhetsmyndigheten i
uppdrag att svara på frågan ”Vad blir det för effekter av
Coronapandemin här och nu?”, ”På vilket sätt påverkar det
grupper och vilka arbetssätt finns det att sprida
information?” Detta uppdrag har JÄMY bett NNS om stöd
för att genomföra.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

11.6 Behovsanalys- workshop 15 maj
Ola Andersson ger en delrapport kring att några förbund i
landet tillsammans med Statisticon har satt igång ett
arbete med att ta fram ett helårsekvivalenter för att se om
detta kan vara en bra grund för att göra en behovsanalys.
Arbetsgruppen kommer att pröva om helårsekvivalenterna
kan avgränsas till de som varit i offentlig försörjning under
lång tid.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka
medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional
och nationell nivå
11.7 Återinföra politisk och finansiell samordning –
rapport från workshop 20 april
I arbetsgruppen bestående av, Irma Görtz, Patrik
Engström, Jonas Wells, Peter Johansson, Mikael
Holmlund och Ola Andersson har man arbetat med att
förtydliga vad det innebär genom att beskriva mer konkret
sitt ändamål i förbundsordningen. Detta ska ligga till grund
för diskussion med förbundscheferna i landet och så
småningom ett möte med förbundscheferna runt om i
landet tillsammans med ordförande för att fånga upp vilka
erfarenheter man har i förbunden att arbeta med en
politisk samordning.
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En workshop är planerad till den 15 juni och Irma Görtz
uppmanar till att så många som möjligt i NNS styrelse
deltar i denna.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen
§12

Anlitande av gemensam resebyrå
För att få en enhetlig hantering av resor och fakturering i
samband med resor har Ola Andersson kontaktat Resia
för att få till ett avtal om en gemensam resebyrå så att
styrelseledamöter i NNS styrelse och
samordningsförbunden ska kunna anlita samma resebyrå.
Ola Andersson håller på att ta fram ett avtal med Resia
som gemensam resebyrå.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

§13

Övrigt
Avtal med Centrala Östergötland
Marie Svensson informerar om att det nu arbetats fram ett
avtal med centrala Östergötland som handlar om avtal om
köp av tjänst som gäller sekreterare för styrelsemöten och
arbetsutskott. Uppdragsbeskrivning finns. Avtalet har
gjorts på uppdrag av styrelsen under ledning av NNS
arbetsutskott.
Regeringsuppdrag UVAS
Ola Andersson informerar kring regeringsuppdraget UVAS
som nämnt samordningsförbunden att samarbeta med.
genom NNS som är en aktör som man ska samordna
arbetet med.
Medelstilldelning
Covid-19 ställer till det med olika insatser som till följd av
detta ställs in, med konsekvensen att det egna kapitalet
kan öka radikalt vid årets slut. Ola Andersson har tagit
kontakt med NR för att höra hur de beaktar att vissa
förbund kommer att ha svårt att förbruka sina medel i år
pga. pandemin. Ola undersöker hur FK tar hänsyn till detta
under 2021. FK planerar att göra ett första utskick till
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förbunden om förslag till tilldelning innan midsommar.
Efter respons på dessa förslag som ska ske senast slutet
av augusti kommer NNS att ha kontakt med FK för
avstämning inför deras definitiva besked.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

§14

Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.
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