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§1 Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.
§2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§3

Anmälan om föregående protokoll

AU 2020-11-19 och Styrelse 2020-11-27. Protokollen anmäldes och lades till handlingarna.
AU diskuterade att föra en ärendebalanslista för att inte missa punkter som kommer upp på
NNS möten. Lotta Kardell uppdrogs att föra en sådan lista och ta med som bilaga på
kommande AU-möten.
§4

Ekonomisk lägesrapport

SID 1(6)

En ekonomisk rapport hade skickats ut inför dagens AU-möte. Det som avvek sedan
tidigare var indikatorsarbetet, där det fanns en osäkerhet gällande kostnader.
Kenneth Andersson kommer att kontakta NNS ekonom Tobias Mård och komplettera
den ekonomiska rapporten inför styrelsemöte 2021-01-14.
Beslut:
AU beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.
§5

Verksamhetsinriktning

Vara en mötesplats för NNS medlemmar
5.1 Centrumbildning- Hur går vi vidare?
Ola Andersson föredrog att efter avslag på ESF-ansökan har Samordningsförbundet i
Centrala Östergötland (SCÖ) tänkt att avsätta 20 % av en tjänst för att påbörja
arbetet med en eventuell centrumbildning.
AU diskuterade att denna centrumbildning kan stödja NNS i några av de egna
uppdragen. Till kommande styrelsemöte 2021-01-14 föreslås att Mattias Bergström
och Fredrik Lundén berättar om denna centrumbildning och vad det skulle kunna
innebära för NNS.
Beslut:
AU beslutade att Ola Andersson tar kontakt med Mattias Bergström och Fredrik
Lundén inför mötet.
Utveckla dialog med Samordningsförbunden
5.2 Kontaktmannaskapet
Inget att rapportera.
5.3 Ersättning och arvoden
Marie Svensson informerade om att hon fått en fråga gällande arvoden till NNS
styrelseledamöter. AU diskuterade frågan och kom fram till att man bör förtydliga i
arbetsordningen vad som gäller. Ett förslag var att då förbunden nominerar en
medlem till ledamot i NNS styrelse ska informeras vad som ingår i uppdraget.
Valberedningen föreslås kontaktas så att de ska upplysa nya ledamöter om
förutsättningarna.
Beslut:
AU beslutade att ta med detta som en punkt på dagordningen för kommande
planeringsdagar.
Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt

5.4 Behovsanalys
Ola Andersson och Mats Forsberg (Statisticon) håller på att sammanställa ett arbete
som handlar om informationssystemet och hur man ska kunna bygga upp ett sådant.
Ett förslag var att bjuda in Mats till nästa styrelsemöte 2021-01-14 för att han
tillsammans med Ola kan berätta mer om arbetet.
Beslut:
AU beslutade i enlighet med förslaget.
5.5 Uppföljning av effekter av Covid- 19
Ola Andersson berättade att man fått många svar (72 %) på den utsända enkät som
handlade om vilka effekter Covid-19 haft för förbunden. En sammanställning av
enkäten håller på att tas fram. Denna sammanställning görs av Åsa Fichtel
(Förbundschef SOF Uppsala). Ola nämnde några saker som kommit upp:
●
●
●
●

De flesta förbunden anser att de har haft fungerande möten. Många möten är digitala.
Många tycker att Försäkringskassans- och Arbetsförmedlingens regelverk upplevs
som försvårande.
Man ser att ekonomin kommer att påverkas negativt.
De allra flesta är nöjda med ESF-rådet
Ett förslag var att bjuda in Åsa Fichtel till nästkommande styrelsemöte för att hon,
tillsammans med Ola kan berätta mer om resultatet.
Beslut:
AU beslutade i enlighet med förslaget.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet
5.6 Rapporter, Stoppa våldet, Tjänstedesign, Skapa, Indikatorerna
Stoppa våldet
En bilaga hade skickats ut inför dagens möte gällande en rapport till Länsstyrelsen i
Östergötland kring projektet om hedersrelaterat våld. Projektet om hedersrelaterat
våld är inne på det sista året och Anita Kruse, Charlotte Axelsson samt Ola
Andersson kommer att ha ett planeringsmöte för att gå igenom hur man ska kunna
sprida de erfarenheter och resultat som framkommit under de år som projektet pågått.
Tjänstedesign:
Inget att rapportera.
SKAPA:
Inget att rapportera.

Indikatorerna:
Inget att rapportera.
Beslut:
AU beslutade att Marie Svensson kontaktar Jonas Wells (SOF Södra Dalarna) och
Elin Asplund (SOF Botkyrka, Huddinge & Salem) för att fråga om de har något att
rapportera till kommande styrelsemöte.
Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar
på lokal, regional och nationell nivå
5.7 Politisk och finansiell samordning
SF Umeå och SF Östra Östergötland hade skrivit en rapport som handlar om att
ändra förbundsordningen för att vidga uppdragen i samordningsförbunden. Arbetet
har varit uppskattat. Man diskuterade i AU-gruppen att göra en slutrapport och
överlämna denna till årsmötet.
Beslut:
AU beslutade att diskutera med Irma Görtz och förbereda ett avslut på uppdraget.
§ 6 Tjänstemannastöd
AU diskuterade olika lösningar för att finansiera tjänstemannastödet fortsättningsvis.
Några förslag som framkom var Crowdfunding, statligt stöd, att söka nya ESF-projekt
och ökade medlemsavgifter.
Man diskuterade vidare hur tjänstemannastödet ska se ut framåt. AU funderade över
att använda sig av kontaktmannaskapet för att ta reda på vad förbunden vill.
Frågan om tjänstemannastöd kommer att vara en stående punkt även i fortsättningen
på AU-och styrelsemöten. Det är viktigt att frågan klarläggs inför årsmötet.
Förslag på beslut:
Att på kommande styrelsemöte 2021-01-14 ställa frågan till styrelsen om inspel som
AU-gruppen behöver ha för att kunna arbeta vidare. Till nästa AU-möte kommer AU
att formulera några konkreta förslag som ska ligga till grund för beslut på årsmötet.
Beslut:
AU beslutade att godkänna förslaget.
§ 7 Uppdrag från Årsmötet 2020- ev. extern revisor
En bilaga hade sänts ut inför dagens möte. Denna bilaga var gjord av Fredrik Lundén (SOF
Centrala Östergötland), Kenneth Andersson (SOF Skellefteå-Norsjö) och Ola Andersson
(SOF Finsam Göteborg) och kommer ligga till grund för Årsmötet 2021 att besluta om.
Kenneth Andersson föredrog denna.

Förslag till beslut:
att förorda samma organisering av revisionen som hittills
att förorda årsmötet att avsätta motsvarande 5 tkr i årligt anslag för köp av tjänst för
revisorerna
att föreslå årsmötet att godkänna rapporten och betrakta uppdraget som slutfört
Beslut:
AU beslutade att godkänna utredningen och ta med denna till kommande styrelsemöte 202001-14.
Genomgång av NNS pågående aktiviteter
8.1 Rapport- möte med SKR
Marie Svensson och Ola Andersson återberättade att de haft ett mycket bra möte med Roy
Melchert på SKR. Roy hade bland annat informerat att SKR nu i januari kommer att lämna in
en skrivelse till regeringen för att se över och utveckla Finsam-lagstiftningen. Roy såg gärna
att NNS finns med och tillstyrker denna skrivning.
Vidare hade man diskuterat att NNS och SKR kunde göra saker tillsammans redan under
våren och utnyttja den kapacitet som byggts upp. Förslag på detta var gemensamma digitala
seminarier, att göra gemensamma utspel och ta del av varandras skrivelser Man var överens
om vikten att upprätthålla dialogen mer kontinuerligt.
Diskussion i AU-gruppen fördes om hur man skulle lägga upp ett gemensamt arbete kring
detta. Ett förslag var att Roy skulle kunna medverka i kommande Styrelsemöte.
Beslut:
Ola fick i uppdrag att kontakta Roy för medverkan till styrelsemöte 2021-01-14.
8.2 Svar på skrivning till försäkringskassan
Svar på skrivelse till försäkringskassan gällande SUS hade sänts ut inför mötet. Då detta
svar inte var tillfredsställande funderade AU-gruppen på hur man skulle gå vidare.
Ett förslag var att kontakta Martin Johansson (ordförande i NR) och förbereda några
strategiska frågor för att få till en diskussion med Försäkringskassan för en bättre dialog.
Beslut:
AU beslutade att förbereda möte med NR.
8.3 Regeringsbeslut II:1
En bilaga hade sänts ut för kännedom och presenterades under mötet gällande
Regeringsbeslut II:1, där NNS stod nämnd.

§ 9 Sammanställning av NNS avtal
En bilaga av en sammanställning av de avtal som NNS har hade varit utsänd inför AU-mötet.
Denna sammanställning diskuterades i AU-gruppen. Man kom fram till att listan behövde
kompletteras och kommer att tas upp på kommande AU-möte.
Beslut:
AU beslutade att uppdra till Lotta Kardell att komplettera sammanställningen på
nästkommande AU-möte.
§ 10 Övrigt
Inga övriga frågor framkom.
§11

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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