PROTOKOLL

SAMMANTRÄDESDATUM

2020-07-01

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

2020-07-01 kl. 09.00-11.00

Plats:

Skype

Närvarande:

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

Adjungerad:

Ola Andersson

Sekreterare:

Lotta Kardell
Lena Elf
Åsa Carlsson § 1-9

Mötets öppnande
Ordförande Marie Svensson förklarar mötet öppnat.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter tillägg av Marie Svensson som har information om Verdandi
kraftverket och indikator 11. Anne-Marie Larsson önskar få information om medelstilldelning.
Dessa punkter sätts upp på dagordningen under Övrigt.
Föregående mötesprotokoll: AU 2020-06-09
Lämnas utan anmärkning och läggs till handlingarna.

SID 1(6)

Årsmöte/Höstmöte program
Marie Svensson och Ola Andersson har arbetat med ett förslag på upplägg för Årsmöte och
Medlemsmöte som kommer att äga rum 2020-10-29. De planerar att lägga årsmötet först på
agendan, därefter en temadel och till sist medlemsmöte. Tanken är att under årsmöte-och
temadelen visa upp några korta filmer som ska vara informativa, inspirerande och som ska
åskådliggöra vad NNS åstadkommit. Till hjälp för att producera filmerna kommer Per Jonebrink att tillfrågas. Medlemsmötet kommer att vara mer traditionellt med budget och verksamhetsinriktning. Kenneth Andersson informerar om att budgeten justerats pga. rådande
situation.
Det digitala forumet diskuteras och AU kommer fram till att Zoom är det troligen bästa alternativet.
Beslut:
AU ställer sig bakom förslaget. Ola Andersson kommer att ta kontakt med Per Jonebrink om
att hjälpa till med att tillverka de korta filmerna.
Gällande det digitala forumet kommer Ola Andersson att kontakta Samordningsförbundet
Centrala Östergötland.
Remissvar på SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Datumet att svara på SOU 2020:24 har förlängts till 2020-08-21 och kan tas upp på styrelsemöte 2020-08-19. I undersökningen är man kritisk till att de olika samordningsförbunden arbetar olika i landet. Denna kritik anser Ola Andersson att man ska bemöta samtidigt som
man svarar på remissförslagen.
Beslut:
Ola Andersson skickar ett remissförslag, skickar ut för avstämning till förbundscheferna för
att sedan tas upp på nästa styrelsemöte.
Info Våld i nära relationer
Ola informerar att projektet flyter på bra, trots viss svårighet att träffa individer på samma sätt
under rådande omständigheter. En förhoppning är att projektet kan förlängas. Med hjälp av
Statisticon kan man redovisa i svaren som kommit in att många drabbats av våld i nära relationer. Dessutom har man funnit flera personer som säger att de utövat våld i nära relationer.
Tanken är att under våren 2021 bjuda in till ett större möte med företrädare från pilotverksamheter i provgrupp 2 och ett antal styrelseledamöter för att utbyta erfarenheter. Formerna
för ett sådant möte är ännu inte klart.
Beslut:

AU tackar för informationen.
Ansökan centrumbildning- ESF
En ansökan för att söka medel för Innovation- och kunskapscenter för välfärd i samverkan
från ESF är möjlig. Någon tidplan för sista ansökningsdagen är ännu inte satt. ESF-rådet har
varit tydliga med att det inte får vara någon forskningssatsning, utan att verksamheten ska
riktas till verksamhet och individer. NNS har en viktig roll att vara den som står får det operativa konkreta arbetet. Ett dokument som ska ligga till grund för ansökan har skrivits som beskriver Innovation- och kunskapscentret. Detta dokument har skickats ut till medlemmarna
inför AU-mötet. Marie Svensson ser gärna att det förtydligas ytterligare i dokumentet att NNS
är en viktig medspelare. Hon får medhåll från övriga AU-medlemmar.
Beslut:
Ola Andersson tar kontakt med Mattias Bergström, som är redaktör för dokumentet, att diskutera dokumentet och få mer tydlighet gällande NNS roll.
Ansökan Socialförsäkringsministern
Förslag har gått ut till förbundscheferna i styrelsen, men det har inte kommit så mycket synpunkter. Ola Andersson har skrivit till socialförsäkringsministern för att få hjälp att få kontakt
med personer från andra departement. Svar har ännu inte kommit.
Beslut:
AU tackar för informationen.
Arkivering av handlingar
Åsa Carlsson informerar om arkivering och vad som gäller för arkivering för föreningar. Vid
föreningsarkiv följer man bokföringslagen. Viktigt att dokumenten finns på samma ställe och
att det dokumenteras var de finns att hitta. Dokument i en förening går inte att lagras digitalt.
Beslut:
Ett dokument som skrivits av Åsa Carlsson angående arkiveringen skickas till AUmedlemmarna. Frågan om arkiveringen kommer att tas upp på nästa AU-möte 2020-08-11.
Avtal med SKAPA
Ola Andersson presenterar ett förslag på offert som tagits fram om SKAPA får använda sig
av NNS plattform.

Beslut:
Ola Andersson tar kontakt med Samuel Grahn för att teckna ett avtal under hösten.
Svar medelstilldelning
Svar har kommit från Försäkringskassan om eventuell medelstilldelning för samordningsförbunden. Diskussion då Försäkringskassan inte kommer att skjuta till medel. Viktigt att efter
sommaren ha en kontakt med SKR och rikspolitiken för att arbeta på bred front.
Beslut:
Kenneth Andersson och Anne-Marie Svensson kommer att kontakta politiker.
Planering inför AU 2020-08-11
Diskussion kring kommande AU-möte hur det praktiska arbetet ska utföras inför detta möte
då det är semestertider.
Beslut:
Marie Svensson och Ola Andersson stämmer av och skickar ett förslag på dagordning till
Lotta Kardell. Lotta i sin tur skickar ut en inbjudan till AU-medlemmarna för Skype-möte
2020-08-04.

§13

Övrigt

Verdandi
Marie Svensson informerar om att organisationen Verdandi har varit i kontakt med henne angående ett projekt som kommer att lämnas in till arvsfonden. Projektet handlar om unga med
psykisk ohälsa och missbruk. Målet med projektet är att de unga ska ha kunskap om sina
rättigheter och att vara mer delaktiga i den vård de får. En gemensam utvecklingsdialog har
redan startats mellan Jonas Wells och Verdandi. Samarbetet med NNS skulle handla om en
fortsatt dialog tillsammans med Jonas i form av NNS arbete med indikatorerna. Detta skulle
inte medföra några kostnader för NNS.
Beslut:
Marie Svensson kontaktar Jonas Wells och säkerställer vad kontakten med Verdandi kommer att innebära. Hon kommer också att skicka mailet som hon fått från Verdandi till övriga
AU-medlemmar.
Indikator 11
Marie Svensson informerar att det finns problem i arbetet med indikator 11 med att inte få
gehör från NR. Det är nu viktigt att få till ett resonemang med Jonas Wells och Elin Asplund

kring detta för att kunna diskutera sakproblemet och hur man ska lägga upp en strategi att
komma vidare.
Beslut:
Detta kommer att sättas upp på dagordningen för kommande AU-möte.
Medelstilldelning
Anne-Marie Larsson berättar att det kommit ett förslag att samordningsförbunden fått olika
mycket i medelstilldelning. Ola Andersson förklarar att man följer föreningsmedelsmodellen,
där vissa får mer och andra får mindre. Man ställer frågan till de förbund som får mer: Kan ni
ta emot de här pengarna, dvs. kan regioner och kommuner matcha höjningen som föreslås?
Om de inte kan det så finns mer i potten och de som fått mindre tilldelat har möjlighet att få
mer.
Beslut:
AU tackar för information.
Ekonomi
Kenneth Andersson rapporterar att det inte skett några större förändringar kring ekonomin.
Beslut:
AU tackar för information.
Tjänstemannastöd
Anne-Marie Larsson har ytterligare en punkt att lyfta som handlar om tjänstemannastöd. Styrelsen har gett i uppdrag gällande Ola Andersson framåt i tiden. Detta ska vara klart innan
årsmötet.
Beslut:
Kenneth återkommer tillsammans med Ola med ett förslag till styrelsen.
Sekreterartjänst
Lena Elf tar upp att det har lagts ganska mycket tid inledningsvis för sekreteraruppdraget.
SCÖ kommer att skicka en faktura med bilagor. Lena ställer frågan till AU om detta är okej?
Beslut:
Ok från AU.
§14

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Lotta Kardell
Sekreterare
Justeras

Marie Svensson
Ordföranden
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