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§1

Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat. Fredrik Lundén hälsas välkommen
till styrelsen.

§2

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställs efter att Marie Svensson vill sätta
upp ett tillägg till § 6.1 och göra en omedelbar justering i
protokollet.

§3

Protokolljusterare
Till justerare av dagens protokoll utses Anne-Marie
Larsson.

§4

Föregående protokoll
Styrelse 2020-05-28 och AU 2020-04-22, 2020-06-09
Styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
AU-protokoll 2020-04-22 och 2020-06-09 godkänns och
läggs till handlingarna.
Jonas Erlandsson lyfter frågan om en digital signering av
protokoll. Detta tas med i beaktande framöver.
Ola Andersson meddelar att det avtal som skulle ha gjorts
med Resia har skjutits upp tills vidare.
Kenneth Gustafsson efterfrågar om det skett något nytt
gällande kontaktmannaskapet. Detta sätts upp på
dagordningen under punkten Övrigt.

§5

Ekonomi
En uppdaterad ekonomisk rapport har skickats ut inför
styrelsemötet. Kenneth Andersson berättar om en viss
osäkerhet i budgeten inför årsmötet.
Fredrik Lundén efterfrågar en prognos för året.
Lena Nilsson undrar över kurser och utbildningar som,
enligt rapporten, visar att det förbrukats 124 %. Detta
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förklarar Ola Andersson med att en faktura från 2019 har
kommit med i årets redovisning.
Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.
Beslut:
Arbetsutskottet får i uppdrag att komplettera redovisningen
med en prognos.

§6

Verksamhetsinriktning
6.1 Remissvar på SOU 2020:24 Tillsammans för en
välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
Yttrande över
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess SOU 2020:24
Dnr S2020/03728/SF
Beslut:
Styrelsen beslutar att anta yttrandet med omedelbar
justering i protokollet.

6.2 Svar medelstilldelning
En kompletterande handling gällande svar på
medelstilldelning från Försäkringskassan har skickats ut
inför styrelsemötet. Diskussion i Styrelsen hur man ska
fortsätta strategin framöver då svaret på skrivelsen inte är
tillfredsställande. Behov av att hitta nya strategier för att
NNS ska synas och nå fram.

Beslut:
Arbetsutskottet får i uppgift att arbeta vidare med ett
underlag angående frågan och ta med till nästa
styrelsemöte 2020-09-25.
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6.3 Tjänstemannastöd NNS
En bilaga med förslag till en långsiktig finansiering av
tjänstemannastöd har skickats ut i förväg inför
styrelsemötet.
Förutom att få fler regeringsuppdrag kan en eventuell
centrumbildning kring ett innovation- och kunskapscenter
öka medelstilldelningen.

Beslut:
Styrelsen godkänner förslag att utarbeta en budget för
2021 till medlemsmötet med möjlighet att använda det
egna kapitalet på motsvarande nivå som 2020.
Beslut:
Styrelsen ger i uppdrag till arbetsutskottet att aktivt pröva
möjliga vägar till långsiktig och hållbar finansiering med
sikte på budget 2022.

§7

Lägesrapport
7.1 Regeringsuppdraget-stoppa våldet
Ola Andersson redogör att uppdraget från regeringen
flyter på bra. Förutom uppdraget ”Stoppa våldet” har NNS
fått till uppgift av Länsstyrelsen i Linköping som handlar
om hedersrelaterat våld. Stort engagemang från
förbunden.

Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.

7.2 SKAPA
Ola Andersson har arbetat med att utforma en
avtalskonstruktion som varje förbund kan använda för att
söka avtal med Hallands samordningsförbund. Detta ska
vara klart till 2021-01-01.
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Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.

7.3 Ansökan centrumbildning- ESF
Fredrik Lundén ger en nulägesrapport kring ansökan om
centrumbildning. Den senaste rapporten har skickats som
handling inför mötet.

Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.

7.4 Förbundschefers arbetsmiljö/utbildning
Ola Andersson tillsammans med Sobona föreslår en
digital utbildning för arbetsmiljöfrågor på 3-4 tillfällen under
hösten.

Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

7.5 Förslag till socialförsäkringsministern om satsning
för långtidsarbetslösa
Ola Andersson har lämnat in ett förslag för att få politiskt
stöd. Maja Stilling som är politisk sakkunnig hos
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kommer att
kontakta Ola under de närmaste dagarna för vidare
diskussion.

Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.
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§8

Årsmöte och medlemsmöte, fortsatt planering
Marie Svensson informerar om hur långt arbetsutskottet
kommit i planeringen inför årsmöte och medlemsmöte
2020-10-29.

Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

§9

Justering i stadgar
Ett uppmärksammat textfel i stadgarna behöver justeras.

Beslut:
Arbetsutskottet uppdras att skriva ett ärende som ska
komma med till nästa styrelsemöte 2020-09-25.

§10

Övrigt
Mötesplan för hösten
Marie Svensson förtydligar mötesplaneringen för hösten
2020:
AU: 2020-09-15, 09.00-11.00
Styrelse: 2020-09-25, 09.00-12.00
AU: 2020-10-08, 09.00-11.00
Årsmöte/medlemsmöte: 2020-10-29

Ola Andersson påpekar att det bör planeras för ett
konstituerande möte efter årsmötet 2020-10-29 och detta
läggs till i den fortsatta planeringen.

Kontaktamannaskapet
Ola Andersson kommer inför styrelsemöte 2020-09-25 att
ta kontakt med var och en av förbundscheferna i styrelsen
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och göra en sammanställning om man kan göra någon
utveckling av kontaktmannaskapet.
Hemsidan behöver uppdateras. Här kan spridning av
kontaktmannaskapet ske till alla samordningsförbund.
Kjell Sjundemark slår ett slag för Innovationsveckan vecka
41.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

§11

Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.
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