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 S A M M A N T R Ä D E S D A T U M   

 2020-09-15  

 

 SID 1(6) 
 

Protokoll 

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

Datum: 2020-09-15 kl. 09.00-14.30 

Plats: Hotell Sign, Bantorget, Stockholm/Skype/Zoom 

  

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör 

 

Ola Andersson 

Jonas Wells § 7 

Elin Asplund § 7 

  

Sekreterare: Lotta Kardell 

 

 

 

 

 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

 

 Fastställande av dagordning 

Några tillägg sätts upp på dagordningen. Det första gäller ett svar från socialdepartementet 
som inkommit. Detta sätts upp på Övrigt under rubriken ”Ändring av uppdraget om utvärde-
ring av samordningsförbundens verksamhet på individnivå”. Tjänstedesign läggs till under § 
6.6. En uppföljning av Mediaplanet sätts upp under punkten Övrigt. Därefter godkänner AU 
dagordningen. 

 



 

  

 

 
 

 Föregående mötesprotokoll 

AU 2020-07-01, 2020-08-11 och Styrelse 2020-08-19. 

Protokollen lämnas utan anmärkning och läggs till handlingarna. 

 

 Utse mötesjusterare 

Vice ordförande Anne-Marie Larsson utses till stående mötesjusterare. 

 

 Ekonomisk lägesrapport 

Inga större förändringar gällande den ekonomiska redovisningen sedan tidigare. Ola Anders-
son efterfrågar varför arvoden ligger så högt. Kenneth Andersson får i uppdrag att kontrollera 
detta. 

 

Beslut: 

AU godkänner rapporten. 

 

 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

6.1 Årsmöte och Medlemsmöte, fortsatt planering 

AU fortsätter planeringen kring Års- och Medlemsmöte som kommer att äga rum 2020-10-29. 
AU kommer att vara på en och samma plats. Lokal är ännu inte bokad för detta. Inte heller 
vilket digitalt system som ska användas för mötena. Man går igenom vilka dokument som 
ska vara med. Alla dokument är i stort sett klara, förutom revisionsberättelsen. AU fortsätter 
med att diskutera förslag på ordförande av årsmötet. Rösträkning kommer att ske digitalt i 
samband med att man anmäler sig till mötena. Viktigt att ha uppdaterad information om vilka 
som är röstberättigade. Vidare planeras vem som gör vad, hur upplägget ska se ut osv. 

Beslut: 

Ola Andersson uppdras att ta hand om planering av den digitala delen. 

Beslut: 

Marie Svensson får i uppdrag att kontakta revisorerna för att få in rapporten denna vecka. 

 

Beslut: 

Marie Svensson kontaktar valberedningen angående förslag till ordförande på årsmötet. 

 

Beslut: 

Kenneth Andersson och Ola Andersson ser över budgeten inför styrelsemöte 2020-09-25. 



 

  

 

 
 

 

6.2 Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

Ola Andersson informerar om att de tre förbunden Pyramis i Luleå, Consensus i Älvsbyn och 
Activus i Piteå nu är sammanslagna till ett förbund. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

6.3 Kontaktmannaskapet 

Ola Andersson informerar om att han just nu arbetar med att formulera ett gemensamt brev 
som ledamöterna kan använda sig av för att sända till de förbund som de är kontaktperson 
för. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet 

6.4 Indikator 11 

Jonas Wells och Elin Asplund är inbjudna till mötet via ZOOM för att föra diskussion med AU 
kring svårigheter i att komma vidare med arbetet med Indikator 11. Man diskuterar olika stra-
tegier för att ta nya krafttag i styrelsen. Jonas och Elin informerar även generellt om indika-
torsverksamheten och vad man arbetar med just nu. 

 

Beslut: 

AU tackar för informationen. 

 

Beslut: 

Marie Svensson får i uppdrag att kontakta ordförande i utskottet för dialog. 

 

6.5 Innovation- och kunskapscenter för välfärd i samverkan- ESF-ansökan 

Ola Andersson informerar att en ESF- ansökan är inlämnad av SCÖ om att få medel till en 
uppstart av ett ”Innovation och kunskapscenter för välfärd i Samverkan”. Svar väntas i början 
av november. Om det blir ett avslag på denna ansökan ska man försöka hitta andra finansiä-
rer och möjligheter till medel. Ola meddelar att han kan tänka sig att lägga tid på ett sådant 
arbete. 

 



 

  

 

 
 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

6.6 Tjänstedesign 

Digitalt möte planerat 2020-10-22 där några av de medarbetare som arbetar med tjänstede-
sign får informera om vad de arbetar med just nu. Ola meddelar också att ett nyhetsbrev 
kring detta planeras. Han ställer även frågan till AU om också NNS ska ha ett nyhetsbrev 
som ska komma ut? 

 

Beslut: 

AU tackar för information och ställer sig bakom förslag om nyhetsbrev. 

 

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar 
på lokal, regional och nationell nivå 

6.7 Medelstilldelning 

Ola Andersson har sedan sommaren försökt att nå Maja Stilling, politisk sakkunnig hos soci-
alförsäkringsministern, för att få kontakt med andra politikerområden utöver socialförsäk-
ringen. Maja meddelar nu att man får skicka in en ansökan direkt till de politiskt sakkunniga. 
AU är eniga om att NNS får ta nya tag för att nå ut och synas. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

 Justering i stadgar 

Ola Andersson har redigerat texten i stadgarna. Förslag att dokumentet ska skickas ut med 
de ändringar som gjorts synliga inför styrelsemötet 2020-09-25 för granskning av styrelsen. 
Dessutom kommer ett försättsblad med förslag till beslut av ändring i stadgarna där den rena 
texten är ny. 

 

Beslut: 

Ola Andersson får i uppdrag att göra ett försättsblad. 

 

 Tjänstemannastöd NNS 

Kenneth Andersson informerar att han och Ola Andersson varit inbjudna till möte gällande 
ansökan till ESF inför ett Innovation och kunskapscenter. Ett behov av tjänstemannastöd 
kommer att finnas. Flera förslag diskuteras om möjligheter om ansökan inte går igenom. 

 



 

  

 

 
 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

9.1 Arkivering av handlingar 

Marie Svensson återkommer om detta vid ett senare tillfälle. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

9.2 Regeringsuppdraget-stoppa våldet 

Arbetet flyter på bra. Ola Andersson berättar om en konferens som hölls 2020-09-07 i Göte-
borg. Konferensen handlade om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och 
tvångsäktenskap. Filerna ligger på NNS hemsida. Responsen har varit mycket bra efteråt. 
Ola berättar vidare att antal träffar på hemsidan har ökat enligt statistik. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

 Digital underskrift? 

På det senaste styrelsemötet kom en fråga upp gällande en digital underskrifttjänst under rå-
dande läge. Detta diskuteras i AU-gruppen. 

 

Beslut: 

AU beslutar att undersöka olika lösningar. 

 

 Dagordning styrelsen 

Genomgång av dagordning till kommande styrelsemöte. 

 

Beslut: 

Några tillägg görs inför styrelsemöte nästa vecka. 

 

§10 Övrigt 

Mediaplanet 



 

  

 

 
 

För en tid sedan kontaktades Marie Svensson av en person från Mediaplanet som frågade 
om NNS ville vara med och skriva en inledande text i en bilaga i Aftonbladet. Temat skulle 
vara att förebygga psykisk ohälsa och Ola Andersson skrev en text. Denna text finns inte i 
sin helhet, men det verkar som att delar av den är urklippt och använts i ett reportage som 
handlar om suicidprevention. 

 

Beslut: 

Marie Svensson skickar den digitala tidningen i mail till AU. 

 

Ändring av uppdraget om utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på indi-
vidnivå 

Ola Andersson informerar om att regeringen ändrat uppdraget och förlängt tiden för slutredo-
visning av uppdraget till 2022-12-01. 

 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

§11 Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lotta Kardell 

Sekreterare  

 

Justeras 

 

 

Marie Svensson 

Ordföranden 
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Underskrift  1 
Namn: Charlotte Kardell 
Personnummer: 19730706XXXX * 
Identifieringsmetod: BankID 
Organisation/position: NNS/Sekreterare 
Datum och tid: 2020-10-16 09:09:31 (UTC) 
Transaktions-ID: d8c2e768871a4eb6a036cb05992f5bf3 
 

Underskrift  3 
Namn: Anne-Marie Larsson 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: BankID 
Organisation/position: NNS/Justerare 
Datum och tid: 2020-10-16 12:08:57 (UTC) 
Transaktions-ID: c8b4039d0efa4586b15a88076762199f 

Underskrift  2 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: BankID 
Organisation/position: NNS/Ordförande 
Datum och tid: 2020-10-16 10:54:00 (UTC) 
Transaktions-ID: 2b614f6e449b41b79103d9d67fc9d8f4 
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