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 S A M M A N T R Ä D E S D A T U M   

 2020-08-11  

 

 SID 1(4) 
 

Protokoll 

fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för Samord-
ningsförbund (NNS)  

Datum: 2020-08-11 kl. 09.00-11.10 

Plats: Skype 

  

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör  

 

Ola Andersson  

 

 Åsa Carlsson § 1-4 

Sekreterare: Lotta Kardell  

Lena Elf 

 

 

 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

 

 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll Styrelse 2020-05-28 lämnas utan anmärkning och läggs till handlingarna. 

 

 Arkivering av handlingar 



 

  

 

 
 

Åsa Carlsson är inbjuden till mötet för att informera hur och var handlingar ska sparas i en 
förening. Diskussion i arbetsutskottet vad som ska sparas av NNS dokumentation och vart. 
Eftersom sätet för NNS som förening ligger i Nyköping föreslås att handlingarna ska arkive-
ras där. 

 

Beslut: 

Marie Svensson kommer att kontakta Sörmlands regionarkiv. 

 

 Ekonomi 

Kenneth Andersson föredrar den ekonomiska rapport som skickades ut innan ledigheten där 
man inte kunde se några större förändringar i ekonomin. 

 

Beslut: 

Arbetsutskottet godkänner rapporten. 

 

 Tjänstemannastöd 

Arbetsutskottet diskuterar hur tjänstemannastödet ska finansieras på kort sikt och på lång 
sikt. 

 

Beslut: 

Ola Andersson och Kenneth Andersson får i uppdrag att göra ett förslag på finansiering av 
tjänstemannastöd i NNS som ska finnas med till styrelsemötet 2020-08-19. 

 

 Årsmöte och medlemsmöte 

Fortsatt diskussion kring hur årsmöte och medlemsmöte ska hållas 2020-10-29. Tanken är 
att det ska vara ett digitalt möte, men att AU ska sitta på en-och samma plats. Vidare disku-
teras vilka dokument som ska finnas med, vem som gör vad och så vidare. 

 

Ola Anderson tar upp att det är felaktigheter i stadgarna. Detta kommer att tas upp på nästa 
styrelsemöte 2020-08-19. 

 

Nästa AU-möte planeras att hållas i Eskilstuna 2020-09-15. Landstingshuset i Eskilstuna. 9-
15. Detta för att underlätta planeringen av årsmötet på bästa sätt. 

 

Beslut: 

Marie kontaktar lämpliga personer för att hitta tekniska lösningar inför årsmötet. 



 

  

 

 
 

Beslut: 

Lotta Kardell och Marie Svensson kommer att sätta ihop en kallelse för årsmötet och med-
lemsmötet. 

 

Beslut: 

Anne-Marie Larsson bokar lokal i Landstingshuset i Stockholm för nästa AU-möte. 

 

 Remissvar på SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocess 

Ola Andersson informerar att han fått respons från flera förbundschefer. Den senaste vers-
ionen av rapporten kommer att skickas med som bilaga till styrelsemöte 2020-08-19 för att 
styrelsen ska kunna fatta beslut efter att förslaget är justerat. 

 

Beslut: 

Ola Andersson skickar ut den senaste versionen av rapporten för att sändas som bilaga till 
styrelsemötet 2020-08-19. 

 

 Lägesrapport 

Ola Andersson har haft kontakt med Maja Stilling, politisk sakkunnig hos socialförsäkringsmi-
nister Ardalan Shekarabi, efter att Ola lämnat in ett förslag för att få politiskt stöd. Maja kom-
mer att kontakta Ola inom kort för vidare diskussion. 

 

Ola fortsätter med att informera om att NNS fått ett tilläggsuppdrag till Våld som handlar om 
hedersvåld. Detta kommer att hållas som en digital konferens 2020-09-07. En webbutbild-
ning om hedersrelaterat våld kommer att finnas till samordningsförbunden. 

Beslut: 

AU tackar för informationen. 

 

§10 Övrigt 

Mediaplanet 

Marie Svensson berättar att hon varit i kontakt med Oscar Engström som arbetar på Media-
planet. Företaget arbetar med en kampanj som handlar om att förebygga psykisk ohälsa. 
Oscar har ställt frågan om NNS vill vara med att skriva en inledande text i Aftonbladet som 
kommer ut 2020-09-10. AU ställer sig bakom detta. 

Beslut: 

Marie Svensson och Ola Andersson skriver en text om samordningsförbund. 

 



 

  

 

 
 

§11 Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lotta Kardell 

Sekreterare  

 

Justeras 

 

 

Marie Svensson 

Ordföranden 
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