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Protokoll 

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

Datum: 2020-10-14 kl. 09.00-15.00 

Plats: Landstingshuset, Södertörnsalen, Stockholm/Skype 

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör, Skype 

 

Ola Andersson 

Per Jonebrink, webbmaster § 5.1 

Charlotte Axelsson, § 5.1, Skype 

Sekreterare: Lotta Kardell  

 

 

 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

 

 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

 Föregående mötesprotokoll 

AU-protokoll 2020-09-15 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 Ekonomisk lägesrapport 

En ekonomisk lägesrapport har skickats ut inför dagens möte. Kenneth Andersson meddelar 
att inte så mycket hänt sedan sist, men att det lagts till prognos och balansrapport som kom-



 

  

 

 
 

plement enligt styrelsens önskemål. Under intäkter gällande indikatoravtalen diskuterar ar-
betsutskottet (AU) om man fakturerat tillräckligt? Kenneth Andersson kommer att ta kontakt 
med Tobias Mård angående detta. 

Beslut: 

AU godkänner rapporten. 

 

 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

5.1 Årsmöte och Medlemsmöte, fortsatt planering 

Planeringen av års- och medlemsmöte som ska hållas 2020-10-29 går vidare. Mötena kom-
mer att ske digitalt via ZOOM. AU ska sitta på en och samma plats. Per Jonebrink och Char-
lotte Axelsson är inbjudna till dagens möte för planering av den praktiska delen. De kommer 
att vara behjälpliga innan och även under års- och medlemsmötet. AU tillsammans med Per 
och Charlotte kommer dagen innan mötena att träffas och gå igenom så att allt ska fungera 
så bra som möjligt. 

Vidare går AU igenom dagordning, vem som gör vad och tittar över handlingar en sista gång 
för att säkerställa att allt kommer att vara klart inför utskick 2020-10-15. 

Beslut: 

Lotta Kardell uppdras att skicka ut handlingar till de som anmält sig till års- och medlemsmö-
tet, förbundschefer/kontaktpersoner i förbunden och personer som valberedningen föreslagit. 

Kenneth Andersson uppdras att bjuda med Tobias Mård till årsmötet. 

 

 Möte med SKR 

Ola Andersson informerar att han träffat Roy Melchert, ny kontakt på SKR. De har även en 
ny tid bokad framöver där också Marie Svensson kommer att delta. Enligt Roy finns en statlig 
utredning (SOU 2020:41) där utredningens bedömning är att ”Samordningsförbund bör 
kunna användas för uppdrag med ersättning för arbetssökande som står långt ifrån arbets-
marknaden”. Svar på denna utredning ska vara inlämnat senast 2020-11-13. Ola ställer frå-
gan till AU om han ska svara på remissen och tillstyrka detta? 

Beslut: 

AU ställer sig bakom förslaget att svara på remissen. Ola Andersson kommer att göra ett un-
derlag till ordförande för att svara på remissen. 

 

 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

7.1 Stoppa våldet 

Ola Andersson redogör att projektet ”Stoppa våldet” flyter på bra. Utbyte mellan projekten 
och myndigheterna planeras, där bland annat Försäkringskassan och Socialstyrelsen är 
med. Hittills har man fått in 460 svar. Av dessa svar har 70 % drabbats av våld. Av de som 



 

  

 

 
 

drabbats av våld har 90 % upplevt våld i sin uppväxt. Det verkar alltså finnas ett tydligt sam-
band mellan att ha upplevt våld i sin uppväxt och att senare drabbas av våld. Ju tidigare hjälp 
går att få, desto bättre. 

Efter att dessa svar nått förbunden, har flera av förbunden meddelat att de utvecklat sitt ar-
betssätt annorlunda. 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

7.2 Arkivering av handlingar 

Marie Svensson återkommer kring detta. 

 

7.3 Politisk/finansiell samordning 

Ett webbinarium om politisk/finansiell samordning har ägt rum. Rapport finns på NNS webb-
sida (2020-1). Ola Andersson konstaterar två saker, utifrån webbinariet och rapporten: 

 

- Det kan vara ett stöd för förbunden om politisk/finansiell samordning står med i ända-
målet för arbetet, det ger legitimitet. 

- Det är politisk/finansiell samordning när man arbetar mer med strukturer. 

 

Ett slutord från NNS föreslås finnas med i rapporten. 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

7.4 Utbildning arbetsmiljö 

Ett kostnadsfritt seminarium gällande arbetsmiljö är planerad. Ola Andersson och Anne-
Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, kommer att hålla i detta seminarium vid tre 
tillfällen, 11:e, 18:e och 25 november. Flera har redan anmält sitt intresse att delta. 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

7.5 Almedalen 

Ola Andersson informerar om att planering av Almedalen pågår. Greta Henriksson, förbunds-
chef i Gotlands samordningsförbund, och Nationella Rådet är med i arbetet. 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 



 

  

 

 
 

 Gemensamt kansli mellan samordningsförbund 

Ola Andersson informerar om att Dalarnas olika samordningsförbund har diskuterat, istället 
för att slå ihop förbund, att samarbeta kring vissa administrativa funktioner och vissa led-
ningsfunktioner. Även Västmanland har funderat i dessa banor. Man har tre olika scenarier 
för att lösa detta. Ett av dessa är avtalssamverkan. Ola Andersson kommer eventuellt att 
vara med på en ordförandeträff framöver för vidare diskussion. 

Beslut: 

AU tackar för information. 

 

 Genomgång avtal 

Genomgång och översyn av NNS tecknade avtal. Dessa avtal finns samlade i ett dokument. 
Man diskuterar i AU att tydliggöra när ändringar gjorts genom att lägga till en kolumn i doku-
mentet. Då avtalet är avslutat står det kvar i dokumentet i ett år och styrks därefter. Marie 
Svensson har originaldokumentet. Detta kommer att förvaras i samma arkiv där övriga origi-
nalhandlingar ska förvaras. 

Pågående avtal som finns med i sammanställningen idag är SF RAR avseende köp av 
tjänst– ekonomi och personaladministration. SF Delta avseende köp av tjänst– tjänsteman-
nastöd på 25%– tilläggsavtal utökad tid om 50 %. Det behövs en komplettering till detta tills-
vidareavtal. NNS och SF Södertälje gällande avseende köp av tjänst– sekreterare på 20 % 
som avslutats 2020-01-31. NNS och Rådis AB (Per Jonebrink) gällande administration av 
NNS webbsida där avtalet löper ut 2020-12-31. NNS och SF HBS avseende köp av tjänst– 
Verksamhetsutvecklare för indikatorsarbetet. NNS och SF Södra Dalarna avseende köp av 
tjänst – Verksamhetsutvecklare för indikatorsarbetet. Dessa båda avtal löper på tills vidare. 
NNS och Charlotte Axelsson avseende utbildning JGL (Jämställdhet, Genus och Ledarskap). 
NNS och Liselott Vahermägi avseende utbildning JGL (Jämställdhet, Genus och Ledarskap). 
NNS och Samverkansakademin avseende utbildning Finsam. NNS och Charlotte Axelsson 
avseende genomföra pilotverksamhet. NNS och Anita Kruse avseende arbete med pilotverk-
samhet (handledning, konsultation och sakkunnig inom våldsområdet). 

Listan behöver kompletteras med köp av sekreterartjänst med SCÖ, samt två nya avtal avse-
ende JGL som är tecknade. Ett nytt avtal kommer att tecknas med Hallands samordningsför-
bund gällande SKAPA. Vidare löper två avtal avseende arbete att genomföra pilotverksam-
het ut vid årsskiftet. 

Beslut: 

Marie Svensson och Ola Andersson ser över de avtal som snart kommer att löpa ut till nästa 
AU-möte. 

Lotta Kardell uppdras att komplettera listan med avtalen. Därefter kommer AU redovisa det 
samlade dokumentet på nästkommande styrelsemöte. 

 

 Helårsekvivalenter 

Ola Andersson informerar om att några samordningsförbund har arbetat med att följa upp 
helårsekvivalenter och hur de utvecklats. Ett av förbunden som arbetar med detta har ställt 



 

  

 

 
 

en fråga till Ola om NNS kan vara med att finansiera detta arbete. Ola vänder sig nu till AU 
med denna fråga. 

Beslut: 

AU svarar att NNS inte kan att finansiera detta. Däremot anser AU att man gärna får an-
vända NNS hemsida för att sprida information kring arbetet. 

 

  Övrigt 

Anne-Marie Larsson tar upp att man bör sätta upp en agenda för kommande möten på det 
konstituerande mötet efter års-och medlemsmötet. 

Beslut: 

Marie Svensson och Ola Andersson tar fram förslag på tider och stämmer av i AU. 

 

  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 
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Personnummer: 19730706XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Sekreterare 
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Namn: Anne-Marie Larsson 
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Underskrift  2 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
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