
Protokoll

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

Datum: 2021-03-11 kl. 13.30 -16.00

Plats: ZOOM

Närvarande:

Adjungerad:

Marie Svensson, ordförande

Anne-Marie Larsson, vice ordförande

Kenneth Andersson, kassör

Per Jonebrink § 5 5.3

Ola Andersson

Sekreterare: Lena Elf

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Anmälan om föregående protokoll.

AU-protokoll 2021-02-16

Protokollet anmäldes och lades till handlingarna.

Tjänstemannaförslaget skickas ut till styrelsen 2021-03-11, eventuella synpunkter från
styrelsen skickas in till NNS via mail.
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§ 4 Ekonomisk lägesrapport

En ekonomisk redovisning har sänts ut som en bilaga inför mötet. Kenneth Andersson
föredrog den ekonomiska redovisningen.

Beslut: AU beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

Beslut: Kenneth Andersson kontrollerar utfallet för “Utbildning”.

§ 5 Verksamhetsinriktning

Vara en mötesplats för NNS medlemmar
5.1 Planering inför Årsmöte 2021
Kallelse till Årsmötet är utskickad till medlemmarna i NNS.

Kenneth Andersson har tagit kontakt med revisionen och inväntar svar från dem.

Marie Svensson rapporterade att Valberedningen fått in flera nomineringar efter utsatt
tid. Valberedningen är igång och arbetar med nomineringarna. Marie Svensson tar
kontakt med valberedningen för att se hur arbetet går.

Inför årsmötet gjorde AU en muntlig genomgång av Verksamhetsberättelse 2020.

Beslut: Marie Svensson tar kontakt med valberedningen för att se hur arbetet
fortskrider.

Beslut: Marie Svensson och Ola Andersson ansvarar för att ta kontakt med en
person från regeringen eller en politiker på SKR som kan delta på årsmötet via länk.

Beslut: Att AU samt ordföranden för årsmötet finns på samma plats under mötet. AU
träffas på eftermiddagen dagen innan för genomgång av teknik mm.

Utveckla dialog med Samordningsförbunden
5.2 Kontaktmannaskapet
Uppmuntra NNS medlemmar att ta kontakt med sin kontaktperson i NNS för
eventuella frågor eller synpunkter.

Beslut: Under 2021 kommer en översyn av hemsidan att ske. Detta med syfte om att
medlemsförbunden ska bli mer delaktiga i NNS arbete.

Beslut: Att ta upp frågan kring kontaktmannaskap med styrelsen.

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt
5.3 Uppdatering av NNS hemsida



Under 2021 kommer en översyn av hemsidan att ske. Per Jonebrink som ansvarar för
hemsidan var inbjuden till dagens AU.

Beslut: Per Jonebrink kommer att se över hemsidan och ansvara för denna
förändring.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet
5.4 Uppföljning av effekter av Covid- 19
Sammanställningen av Covid -19 enkäten ska presenteras på styrelsen och sedan spridas till
Nationella Rådet. En uppföljning av enkäten kommer att ske under hösten 2021.

Beslut: AU tackar för informationen.

Beslut: Covid -19 enkäten presenteras för styrelsen på nästkommande styrelsemöte

5.5 Tjänstemannastöd
Kenneth Andersson och Ola Andersson har gjort en skrivning om att föreslå för styrelsen att
ta ställning till att höja serviceavgiften från medlemmarna med 1 ‰, vilket motsvarar ca SEK
600 000.

Beslut: Marie Svensson skickar ut dokumentet till styrelsen 2021-03-11.

5.6 Centrumbildning
Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) har avsatt pengar för att finansiera en
del av Ola Anderssons tjänst i Centrumbildningen. Ett avtal ska upprättas mellan NNS och
SCÖ. En inventering av vad förbunden behöver stöd/hjälp med ska göras. Inventeringen ska
vara klar till styrelsemötet i mars.

Beslut: Avstämning kring avtalet kommer att ske via AU och med hjälp av mailkonversation.

Beslut: AU tackar för informationen.

5.7 Behovsanalys
Ola Andersson informerade på föregående Styrelsemöte om att man sökt medel för arbetet
med behovsanalys till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, men fått avslag.
Socialdepartementet ser att det är viktigt att myndigheterna involveras i detta arbete. Ett
förslag som finns 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: Muntlig rapport om hur arbetet med behovsanalys fortskrider kommer att ske på
styrelsen i mars.

Beslut: AU tackar för informationen.



5.8 Stoppa våldet
Fler förbund har anmält intresse av att delta i “Stoppa Våldet” och det finns förslag om att
ansöka om förlängning av uppdraget.

Beslut: Ola tar fram ett förslag till förlängning av uppdraget.

5.9 Fortsatt arbete med BIP
Många samordningsförbund vill vara med i det fortsatta arbetet med BIP. Ett avtal ska
upprättas med Samordningsförbundet i Halland angående en utbildning för personer som
själva ska kunna utbilda andra. Utbildningen finansieras av att de som går utbildningen får
täcka de kostnader som Samordningsförbundet Halland, Växthuset i Danmark samt NNS
har. Ekonomiska förhandlingar pågår.

Beslut: AU tackade för informationen.

Beslut: Styrelsen informeras om hur arbetet med BIP fortskrider på nästa styrelsemöte

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

5.10 Dialog med SKR
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: Att invänta Arbetsförmedlingens omorganisation innan dialog med SKR sker.

Beslut: Muntlig rapport till styrelsen på nästa styrelsemöte.

5.11 Dialog med Försäkringskassan (FK)
AU informerade om dialogen den 10/3 med representanter från FK angående förslag om att
NNS ska ha regelbundna möten med Nationella rådet. Nationella Rådet kommer att
återkomma med tider för gemensamma möte. Dialogen upplevdes som mycket positiv.

Beslut: AU tackar för informationen

5.12 Personer med funktionsnedsättning
Samordningsförbundet Älv och Kusts förbundschef har tittat på Arbetsförmedlingens(AF)
statistik för personer med funktionsnedsättning utifrån att AF inte har förmåga att sätta in
åtgärder för målgruppen. Kenneth Andersson har kontakt med arbetsmarknadsutskottet,
Marianne Pettersson för att få detta undersökt närmare samt efterfråga om riksdagens
utredningstjänst kan utreda frågan vidare.

Beslut: AU tackar för informationen.



Beslut: Muntlig redogörelse på nästkommande styrelsemöte.

5.13 Almedalen
Beslut: NNS deltar inte på årets Almedalsvecka.

5.14 Försäkringskassan om SUS
Beslut: Att bjuda in Helena Johansson till styrelsemötet 2021- 03-25 för vidare information
om SUS.

§ 6 Nytt ekonomistöd
En fråga om möjligheten till att Samordningsförbunden har möjlighet att bidra med resurser i
form av ekonomistöd till NNS har skickats ut. Samordningsförbundet Centrala Östergötland
samt Samordningsförbundet Uppsala län har visat intresse.

Beslut: AU Tackar för informationen.

Beslut: Ola Andersson och Kenneth Andersson arbetar vidare i frågan.

§ 7 Punktlista för kommande möten
NNS sekreterare har tagit fram en punktlista för kommande möten. Listan har bifogats
kallelsen till AU mötet 2021-02-16 samt AU 2021-03-11.

Beslut: AU godkände punktslistan på AU mötet 2021-02-16.

§ 8 Genomgång av NNS pågående aktiviteter
8.1 Politisk och finansiell samordning
Skrivelsen “Vad kan ”politisk och finansiell samordning” betyda? Två exempel

belyses som underlag för fortsatt dialog” har inkommit från NNS arbetsgrupp och fanns med i
handlingarna till dagens Au möte.

Beslut: Skrivelsen ska till styrelsemötet 25/3 samt sedan för beslut på NNS Årsmöte.

§ 9 Övrigt

Arkivering av NNS handlingar.
NNS har efterfrågat om NNS handlingar kan samlas på ett samordningsförbund.
Handlingarna är idag ca 1 hyllmeter. Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ)
har meddelat att de kan ta emot handlingarna på deras kontor. Det är också bra att NNS
sekreterare finns på SCÖ och har en nära tillgång till handlingarna. Inköp av arkivskåp ska
ske och kostnaderna för skåpen faktureras NNS efter inköp.



Beslut: AU tycker att det är ett bra förslag samt tackar för informationen.

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

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av:

Lena Elf, Sekreterare

Anne-Marie Larsson, Justerare

Marie Svensson, Ordföranden
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