
 

 

Protokoll 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter att tre tillägg gjorts. Under § 5.5.12 lades Dialog med 
Nationella Rådet till. Under § Övrigt sattes Politisk och finansiell samordning och Personer 
med funktionsnedsättning upp. 

 

§ 3 Anmälan om föregående protokoll 

AU 2021-01-08 och Styrelse 2021-01-14. Protokollen anmäldes och lades till handlingarna. 

 

§ 4 Ekonomisk lägesrapport 

 

 

 

  

    

  

 

  

 
fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS)  
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Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

 Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör  

Anita Kruse § 5 5.10 

Ola Andersson 

 

Sekreterare:  Lotta Kardell  

SID 1(7) 



 

 

En ekonomisk redovisning hade sänts ut som en bilaga inför mötet. Kenneth Andersson 
föredrog denna.  

Beslut: 
AU beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten. 

 

§ 5 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 
5.1 Planering inför Årsmöte 2021 
AU påbörjade planering för NNS Årsmöte som kommer att hållas 2021-04-23 mellan 
kl. 09.00-12.00. Pga. Covid-19 kommer detta möte att hållas digitalt. En förhoppning 
finns att AU ska kunna vara på samma plats. 

Marie Svensson rapporterade att Valberedningen fått in flera nomineringar efter utsatt 
tid. De är annars igång och arbetar med nomineringarna. 

AU diskuterade vidare bland annat hur upplägget på mötet ska se ut, vilka punkter 
som ska upp på dagordningen, vilka dokument som ska vara med och förslag på 
ordförande till årsmötet. 

Beslut: 
Lotta Kardell uppdrogs att, efter att ha rådgjort med AU, skicka ut kallelsen senast 
2021-02-23. Kallelsen ska skickas till förbundschefer och ordföranden samt läggas 
upp på NNS hemsida. 

Beslut: 
Kenneth Andersson uppdrogs att kontakta revisorerna angående revisionsberättelse. 

Beslut: 
Ola Andersson uppdrogs att påbörja ett utkast till verksamhetsberättelse. 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

5.2 Kontaktmannaskapet 
Kenneth Andersson meddelade att han fått mycket positiv respons efter utskick av det 
brev som han skickat ut gällande kontaktmannaskapet.  
 

5.3 Nyhetsbrev från förbunden 
Ola Andersson informerade om att en del förbund skickat nyhetsbrev som sedan 
publicerats på NNS hemsida. AU ansåg att denna information kan gå ut till alla 
förbund för att man ska veta om att detta är möjligt. 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

Beslut: 
Ola Andersson gavs i uppdrag att, tillsammans med Per Jonebrink (webbmaster), 
informera förbunden om möjligheten att publicera nyhetsbrev på NNS hemsida. 

 
Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt 

5.4 Uppdatering av NNS hemsida 
För att NNS hemsida ska hållas uppdaterad föreslog Ola Andersson att AU, 
tillsammans med Per Jonebrink, behöver sitta ner och tillsammans se över vad som 
behöver justeras.  
Beslut: 
Ola Andersson fick i uppdrag att kontakta Per Jonebrink för medverkan till 
nästkommande AU-möte som kommer att hållas 2021-03-12. 

 

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet  
5.5 Tjänstemannastöd 
Kenneth Andersson redogjorde att han, tillsammans med Tobias Mård (ekonom) och 
Ola Andersson börjat se över de fasta kostnader som NNS har. Arbetsgruppen hade 
vidare funderat över hur tjänstemannastödet ska lösas på lång sikt. Det man kommit 
fram till var att föreslå för styrelsen att ta ställning till att höja serviceavgiften med 1 
‰, vilket motsvarar ca SEK 600 000. 

Man hade i arbetsgruppen även diskuterat andra finansieringslösningar, men landat i 
att detta var en långsiktigt stabil lösning. Om andra externa intäkter kommer in kan 
man förhoppningsvis sänka serviceavgiften igen.  

För att hålla styrelsen uppdaterad på AU:s inriktning i frågan föreslogs att Kenneth 
Andersson och Ola Andersson gör en skrivning som ska gå ut till styrelsen efter 
dagens möte. Efter respons från styrelsen kan man på nästkommande AU-möte 
2021-03-12 arbeta vidare med förslaget så att styrelsen kan komma till beslut. 

Beslut: 
AU beslutade i enlighet med förslaget. 
 

5.6 Centrumbildning 
Ola Andersson informerade om att ett första möte med forskarna gällande 
centrumbildningen skett i förra veckan. Ola efterfrågade en tydlighet med vad NNS 
har för intention med centrumbildningen. T.ex. hur rollfördelningen ska se ut. 

AU ansåg att NNS behöver ett ställningstagande för hur NNS ska förhålla sig i 
Centrumbildningen. 
Beslut: 

 
 

 

 
 
 



 

 

Marie Svensson och Ola Andersson fick i uppdrag att utforma ett förslag till 
avsiktsförklaring/viljeinriktning gällande Centrumbildningen samt att återkomma i 
frågan på kommande AU-möte. 

 
5.7 Behovsanalys 
Ola Andersson informerade om att man sökt medel för arbetet med behovsanalys till 
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, men fått avslag. Ett förslag är nu att gå 
ut till förbunden och fråga om de tillfälligt kan stötta arbetet finansiellt. Ola hade frågat 
de som ingår i arbetsgruppen och de hade varit positiva till förslaget. 
Beslut: 
AU tackade för informationen. 

 
5.8 Uppföljning av effekter av Covid- 19 
Ola Andersson rapporterade att arbete pågår med att stämma av enkäten med 
förbundscheferna. 

Beslut: 
AU tackade för informationen. 

 

5.9 Information om SUS 
Ola Andersson rapporterade att Försäkringskassan bildat en arbetsgrupp som ska se 
över SUS-systemet. Den som leder detta arbete heter Helena Johansson. Ola 
föreslog att bjuda in Helena till nästkommande styrelsemöte 2021-03-25 för att hon 
ska få berätta om det arbete som görs.  

Beslut: 
AU beslutade att godkänna förslaget. 

 

5.10 Stoppa våldet- Medverkande: Anita Kruse 
Anita Kruse hade bjudits med till dagens möte för att, tillsammans med Ola 
Andersson, rapportera om regeringsuppdraget Stoppa våldet.  
Anita berättade bland annat om ett seminarium som nyligen ägt rum och som 
Nationella Rådet arrangerat. Inbjudna var samtliga förbundschefer i landet och på 
mötet deltog även representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Seminariet handlade om att tala om vilka fördelar det är att använda frågor om våld. 
Man upplevde också att mötet skapade förutsättningar för samverkan med 
myndigheterna och var mycket uppskattat.  

Anita och Ola hade förslag på två ytterligare regeringsuppdrag. Det ena uppdraget 
var att fortsätta med det pågående projektet som redan finns med en 

 
 

 

 
 
 



 

 

implementeringsgrupp nummer 3. Det andra förslaget var att i ett projekt arbeta 
förebyggande mot våld och att då rikta sig mot personer som är mellan 16-19 år. 

AU ställde sig positiva till båda förslagen om framställan om regeringsuppdrag. Man 
funderade över när underlagen behöver vara inlämnade till regeringen och vilka som 
ska kontaktas. Anita skulle höra med regeringskansliet när underlag behöver lämnas 
in och återkomma.  

Beslut: 
Ola Andersson uppdrogs att börja arbeta på ett beslutsunderlag för styrelsen att ta 
ställning till samt att bevaka regeringskansliets svar. 

 

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

5.11 Dialog med SKR 
Ola Andersson informerade om att en skrivning från SKR gällande att se över och 
utveckla Finsam-lagstiftningen hade skickats och tagits emot av regeringen. När 
förslaget om Arbetsförmedlingens organisation kommer kan NNS bjuda in utredaren 
och SKR till en gemensam träff för att se vad detta betyder för 
samordningsförbunden.  

Beslut: 
AU tackade för informationen. 

 
5.12 Dialog med Nationella Rådet 
Nationella Rådet hade bjudit in till dialog gällande information kring SUS. AU förde en 
diskussion om att även ta upp andra frågor vid detta möte.  

Beslut: 
AU beslutade att hela AU ska vara med på mötet med Nationella Rådet. 

 
§ 6 Punktlista för kommande möten 
För att viktiga punkter som kommit upp på tidigare möten med NNS inte ska glömmas bort 
hade Lotta Kardell sammanställt en punktlista. Detta dokument hade skickats ut inför 
dagens möte. Punktlistan kommer revideras kontinuerligt och sändas ut som bilaga på 
kommande AU-möten. 

Beslut: 
AU godkände punktlistan. 

 
§ 7 Nytt ekonomistöd 

 
 

 

 
 
 



 

 

Tobias Mård, NNS ekonomistöd, kommer att lämna sitt uppdrag. AU förde en diskussion 
kring att försöka hitta en lösning inom förbunden.  

Beslut: 
Kenneth Andersson uppdrogs att undersöka med sitt förbund (SOF Skellefteå-Norsjö) om 
möjlighet finns för ekonomistöd. Ola Andersson uppdrogs att fråga SOF Centrala 
Östergötland om ekonomistöd därifrån. 

 
§ 8 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 
Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt 

Politisk och finansiell samordning 
Ola Andersson informerade om att ett förslag på missivbrev är skrivet. En rapport är redan 
klar. Bilaga på denna rapport och missivbrev hade sänts ut inför dagens möte. Rapporten 
ska vara godkänd av styrelsen inför årsmötet. 

Beslut: 
AU beslutade att denna punkt ska finnas med på nästa AU-möte 2021-03-12 för att 
resonera vidare innan beslut ska tas i styrelsen.  

 

Personer med funktionsnedsättning 
Kenneth Andersson informerade om en fråga som kommit från Henrik Svedberg från SOF 
Älv-och kust. Frågan gällde en misstanke om att Arbetsförmedlingen redovisar 
arbetslöshetsstatistik på ett missvisande sätt. Detta kan leda till att personer med nedsatt 
funktionsförmåga inte får den hjälp de har rätt till.  

Henrik hade en önskan att få hjälp med detta av NNS. Ola och Kenneth kommer att ha en 
fortsatt dialog med Henrik för att få mer information. 

Beslut: 
AU beslutade att ta upp denna punkt på dagordningen till nästa AU-möte 2021-03-12. 

 
§ 10 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av: 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

Lotta Kardell, Sekreterare 

Anne-Marie Larsson, Justerare 

Marie Svensson, Ordföranden 
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