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Monica Widman Lundmark § 1-4

Sekreterare:

Lotta Kardell

Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter tillägg från Ola Andersson angående regeringens beslut att
slopa arbetsgivaravgiften under en tidsbegränsad period. Detta hanteras under § 10 Övrigt.
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från Styrelsemöte 2020-03-03 och AU-möte 2020-04-03 lämnas utan anmärkning
och läggs till handlingarna.

SID 1(5)

Strategiska frågor
Monica Widman Lundmark har i sin roll som förbundssekreterare på ABF ett stort kontaktnät.
Detta skulle kunna nyttjas framåt då många kommer att bli arbetslösa och kan må dåligt.
NNS får då tillfälle att kunna stötta både på nationell, regional och lokal nivå. Vad har NNS
internt för resurser och vilka strategier ska NNS ha? Vad kan man förvänta sig av varje samordningsförbund?
Det är viktigt med samverkan. NNS behöver synas och komma in på flera nivåer, i utskott
och debatter. Vilka som ska uppvaktas behöver utredas. Nationell nivå: LO och Svenskt näringsliv.
Beslut: Monica Widman Lundmark och Ola Andersson får i uppdrag att i utveckla strategier
som möter de utmaningar som nuvarande situation medför.
Konsekvenser av flytten av årsmötet; fyllnadsval, ekonomi, arbetsordning, delegation – stadgar bifogas
5.1 Fyllnadsval
Cristine Persson har avsagt sig sin plats i styrelsen. Ett fyllnadsval kan göras i maj 2020.
Frågan om fyllnadsval behöver lyftas på styrelsen.
Beslut: AU lyfter frågan om fyllnadsval på styrelsemötet den 28 maj.
5.2 Ekonomi
Inget att rapportera
5.3 Arbetsordning och delegation
Inget att rapportera
Plan för komplettering av verksamhetsberättelse
En komplettering av verksamhetsberättelsen gällande 2020 behöver göras.
Beslut: Kenneth Andersson och Ola Andersson tar fram ett förslag på en verksamhetsberättelse och kontaktar därefter revisorerna. Förslaget kommer att tas upp på nästa styrelsemöte
2020-05-28.
Ekonomisk lägesrapport bilaga, långsiktig finansiering, Almedalen
Kenneth Andersson tar upp att värdet på fonderna avspeglas i krisen i samhället just nu,
men att NNS fonder har klarat sig relativt bra.
Ekonomin följer den senaste kalkylen, men alla fakturor har inte kommit in än.

Då Almedalen ställts in blir kostnaden för detta 12 000 SEK, av dessa belastas NNS med ca
6000 SEK. Joda bar i Visby bjuder på deras kostnad, då de anser att NNS står för något angeläget.
Anlitande av gemensam resebyrå alternativt SF Centrala Östergötland
För att få en enhetlig hantering av resor och fakturering i samband med resor föreslår Ola
Andersson att styrelseledamöter i NNS styrelse och samordningsförbunden ska kunna anlita
samma resebyrå.
Beslut: Ola Andersson tar fram ett avtal med Resia som gemensam resebyrå och informerar
styrelsen.
Verksamhetsinriktning

Vara en mötesplats för NNS medlemmar
9.1 Digitala enskilda möten?
Utveckla dialog med Samordningsförbunden
Hur går det för våra medlemmar? Ställa frågan via kontaktmannaskapet. En avstämning inför
mötet i maj.
Beslut: Ola Andersson kontaktar Samordningsförbunden och erbjuder sitt stöd.
9.2 Ordförandedag – när?
Förslag att lägga ordförandedag i januari/februari 2021.
9.3 Kontaktmannaskap – uppföljning?
Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt
Inget att rapportera
9.4 Medelstilldelning
Ola Andersson har varit i förbindelse med Michael Boman från Nationella Rådet (NR) och
framfört en önskan att få mer medel till NNS och förutsättningarna för detta ser bra ut.

9.5 Förbundschefers arbetsmiljö, muntlig rapport
Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet
Någon enkät har ännu inte skickats då det inte hunnits med av flera anledningar. Ola Andersson arbetar vidare med det.
Utbildning i arbetsmiljö med Sobona planeras till hösten.
9.6 Indikatorsarbetet muntlig lägesrapport
Två stycken webbinarium är planerade, 2020-05-07 och 2020-05-12.
9.7 Upptäckt av våld, muntlig lägesrapport
Ett nyhetsbrev till riksstad och regering samt samtliga samverkande myndigheter och samtliga samordningsförbund.
9.8 Utbildningsbehov – avvaktar
Inget att rapportera
9.9 Behovsanalys- workshop 15 maj
Statisticon kommer att hålla i en digital workshop kring behovsanalys utifrån erfarenheter i
flera samordningsförbund.
Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar
på lokal, regional och nationell nivå
9.10 NNS möte med Nationella rådet, muntlig lägesrapport
Marie Svensson har inte hunnit träffa Martin Jonasson från Nationella rådet ännu efter att
han kommit tillbaka. Därför finns ingen lägesrapport i dagsläget.
9.11 Dialog nationell nivå- skrivning bifogas
Måndag 2020-04-27 kommer ett digitalt möte ske med socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi. Styrelsen resonerar hur upplägget på detta möte ska se ut och vad man vill
åstadkomma med mötet. Marie Svensson och Ola Andersson kommer att lägga upp en strategi innan mötet.
9.12 Återinföra politisk och finansiell samordning – rapport från workshop 20 april
Workshop är planerad till den 20 maj och 2 oktober.

§10

Övrigt

Ola Andersson tar upp frågan kring hur NNS ska hantera regeringens beslut om att slopa arbetsgivaravgiften under en begränsad period. Arbetsutskottet resonerar kring detta och kommer fram till att det är upp till varje förbund att själva ta ställning till hur detta ska hanteras,
men att det är bra att informera till medlemmarna om att detta är möjligt.
Beslut: Ola Andersson informerar om detta på hemsidan.
§11

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Lotta Kardell
Sekreterare
Justeras

Marie Svensson
Ordföranden
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