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§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes efter tillägg under 10 § Övrigt och gällde Frågor från 

förbundschefer om lönesättning. 

§3 Protokolljusterare 

Till justerare av dagens protokoll beslutades Anne-Marie Larsson. 

§4 Anmälan om föregående protokoll 

AU-protokoll 2021-02-16 anmäldes och lades till handlingarna. 

§5 Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport och NNS årsbokslut hade sänts ut inför dagens möte. Kenneth 

Andersson föredrog dessa. Kenneth kommenterade under Interna utbildningar att JGL 

genererat 260 000 SEK på intäkter. Under Indikatoravtal blev summan minus 10 000 SEK. 

Detta beror på att indikatorarbetet har hanterat en faktura från ett förbund som inte har avtal 

med indikatorsarbetet. Detta måste regleras i budgeten. 

Jonas Erlandsson undrade om man bör överväga att sälja av NNS fonder för att kunna 

värdesäkra den vinst som finns nu. 

Beslut: 

Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten och lade den till handlingarna. 

Beslut: 

Styrelsen gav AU i uppdrag att undersöka möjligheterna att sälja av NNS fonder. 

 

§6 Verksamhetsinriktning 

 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

6.1 Planering inför Årsmöte 2021 

Marie Svensson rapporterade om planeringen inför NNS Årsmöte 2021. Kallelse till 

Årsmötet var utskickad till medlemmarna i NNS 2021-02-22. Mötet kommer att hållas 

digitalt över ZOOM fredag 2021-04-23. Presidiet kommer att vara på plats fysiskt. AU 

planerar att bjuda med Per Jonebrink (NNS webbmaster) för att få hjälp med de digitala 

delarna av mötet. Valberedning och revisorer arbetar på. Inga motioner eller förslag från 

NNS medlemmar hade inkommit innan 2021-03-12, som var sista dagen att lämna in 

förslag och motioner. Regeringskansliet är kontaktade för att försöka få någon form av 

medverkan, t.ex. en videohälsning. 
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Beslut: 

Styrelsen godkände planeringen inför NNS årsmöte 2021. 

 

Beslut: 

Kenneth Andersson uppdrogs att hålla kontakt med revisorerna. 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

6.2 Kontaktmannaskapet 

Marie Svensson informerade om att AU påbörjat ett arbete att uppdatera NNS hemsida. För 

att hemsidan ska bli så bra som möjligt ber AU om hjälp från förbunden med inspel och 

idéer. Marie föreslog att man vid möten via kontaktmannaskap har detta som en punkt på 

dagordningen. 

Alla som har uppdraget att vara kontaktpersoner uppmanades att bjuda in de man är 

kontaktperson för i förbunden och få till kontaktmannamöten. För att kunna hantera de 

förslag som kommer upp på dessa möten föreslogs att kontaktpersonerna rapporterar till 

Ola Andersson. Därefter hanterar AU förslagen primärt. Minnesanteckningar från 

arbetsmötena ska finnas med som en bilaga under denna punkt till styrelsemötena. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. 

 

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet 

6.3 Information om SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 

och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet)- Medverkande Helena 

Johansson och Monica Sjögerud 

Helena Johansson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan (FK), och Monica 

Sjögerud, områdeschef på FK, hade bjudits med till dagens möte för att informera om SUS. 

De berättade att SUS kommer att ersättas av ett system som kallas “Projektuppföljning 

Finsam”. SUS kommer inte att finnas kvar efter 2022-12-31. Det nya systemet förväntas 

vara mer användarvänligt. Man har skapat en referensgrupp för att få en dialog med 

samordningsförbunden och parterna. Detta för att samla information för att förankra ut till 

samordningsförbunden. Man vill gärna ha ett nära samarbete med förbunden. Helena 

meddelade att hon gärna kommer tillbaka och berättar mer om projektet. Information 

kommer att finnas på Finsam.se. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

6.4 Uppföljning av effekter av Covid- 19 
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En sammanställning av Covid-enkäten “Sammanfattande synpunkter och kommentarer på 

enkät angående Covid-19 som ställdes till samordningsförbunden under december 2020” 

hade sänts ut till styrelsen inför mötet. Ola Andersson informerade om enkäten. För att 

skynda på processen med att gå vidare med de synpunkter som kom fram bör myndigheter 

och departement uppvaktas av NNS. Förslagsvis kan man ha med dessa frågor i 

kommande möten med Nationella rådet. Ett annat förslag är att träffas via 

kontaktmannaskapet och utbyta och sprida erfarenheter i ämnet mellan förbunden. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att följa upp arbetet under hösten och ta med sig de signaler som 

kommit fram i första läget i diskussion med Nationella rådet. 

 

6.5 Finansiering av NNS verksamhet- höjning av serviceavgift 

Efter det senaste AU-mötet 2021-03-11 hade en skrivning sänts ut till styrelsen för att ta 

ställning till om en höjning av serviceavgiften med 1 ‰ ska genomföras. Detta för att kunna 

finansiera de fasta kostnader som NNS har just nu. En bilaga på skrivelsen hade även 

sänts ut inför dagens styrelsemöte. Marie Svensson poängterade att man samtidigt arbetar 

vidare med andra förslag på extern finansiering. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om en höjning av serviceavgiften med 1 ‰. 

Förslaget kommer att tillkännages på årsmötet 2021 för att därefter godkännas av 

Medlemsmötet i höst. 

 

6.6 Samarbete mellan NNS och SOF Centrala Östergötland 

Ola Andersson och Mattias Bergström informerade om att from 2021-04-01 kommer man 

att börja inventera vad förbunden har för idéer och tankar kring uppbyggnaden av 

Innovation och kunskapscentrat. NNS kommer att teckna ett avtal med SCÖ att få använda 

NNS tjänstemannastöd som finansieras av SCÖ. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

6.7 Behovsanalys 

Ola Andersson berättade att man i arbetsgruppen Behovsanalys haft kontakt med politiker 

från riksdagen och utvecklingschefen på FK för att ev. stötta arbetet. Det verkar finnas 

intresse att vara med i arbetet och Ola räknade med att få svar nästa vecka (v. 13). 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 



 

Sid 5 (8) 
 

Sammanträdesprotokoll NSS 

6.8 Stoppa våldet 

Ola Andersson rapporterade om projektet Stoppa våldet där man är inne på 3:e och sista 

året. Engagemanget för projektet är mycket stort. Över 30 samordningsförbund är nu 

involverade i projektet. Något besked om en eventuell förlängning av projektet har inte 

kommit ännu. 

Nästa steg i projektet är nu att öppna upp för fler förbund som kommer att arbeta med 

samma modell som arbetats fram under de två år som projektet hållit på. 

Ett flertal seminarier har ägt rum kring arbetet Stoppa våldet som varit mycket uppskattade. 

Dessa möten leder till en förankring på olika nivåer. Arbetsförmedlingen har t.ex. meddelat 

att de kommer att satsa på att utbilda sina handläggare kring dessa frågor. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

6.9 Fortsatt arbete med BIP 

Ett informationsbrev hade sänts ut inför mötet angående BIP/SKAPA. Ola Andersson 

informerade om att ett avtal har 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, 

Vaeksthuset i Danmark samt NNS har. Information om hur man anmäler sig och andra 

praktiska detaljer för att vara med i utbildningarna beräknas gå ut vecka 13. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar 

på lokal, regional och nationell nivå 

6.10 Almedalen 

Greta Henriksson informerade styrelsen om att NNS inte kommer att medverka i årets 

Almedalsvecka. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 
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§7 Politisk och finansiell samordning 

En rapport och ett förslag från arbetsgruppen för Politisk och finansiell samordning hade 

sänts ut till styrelsen inför mötet. Irma Görtz och Ola Andersson föredrog dessa. Man hade 

kommit fram till några punkter för årsmötet 2021 att ta ställning till: 

• Genom att förtydliga och stärka ändamålsparagrafen i samordningsförbundens 

förbundsordning skapas förutsättningar för en mer långsiktig och hållbar inriktning för 

förbunden att arbete på en mer strukturell och framförallt strategisk nivå. 

• De samverkande parternas samverkansuppdrag behöver få en tydligare roll och ett 

tydligare genomslag i den verksamhet som stöds och finansieras av 

samordningsförbunden. Idag varierar detta över tid, mellan parterna och mellan 

samordningsförbund. 

• Det arbete som bedrivits i denna arbetsgrupp behöver fortsätta och utvecklas. Det 

behövs ett fortsatt och långsiktigt arbete tillsammans med samordningsförbunden om 

utvecklingen av det gemensamma välfärdsuppdraget. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända till NNS årsmöte 2021 för 

beslut. 

 

§8 Verksamhetsberättelse 2020 

NNS Verksamhetsberättelse för 2020 hade sänts till styrelsen inför mötet. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för att godkännas av NNS 

årsmöte 2021-04-23. Signering av dokumentet kommer att ske digitalt och Charlotte Kardell 

fick i uppdrag att se till att detta kunde genomföras. 

 

§9 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

9.1 Rapport ang. indikatorerna 

En länk till “Nationell Indikatorrapport 2020” var med i kallelsen till styrelsemötet. Marie 

Svensson berättade kortfattat vad som gjorts gällande indikatorsarbetet. Framöver kommer 

Elin Asplund och Jonas Wells att bjudas in till ett styrelsemöte för att muntligt berätta om 

indikatorarbetet. 
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Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

9.2 Dialog med Försäkringskassan (FK) 

Marie Svensson informerade om att AU samt Ola Andersson haft ett mycket positivt möte 

med Martin Jonasson, ordförande i Nationella rådet (NR) och verksamhetsutvecklare Viktor 

Karlsson på FK. Detta möte resulterade i att NNS fick gehör för de frågor man haft med sig 

och att man även fortsättningsvis ska ha regelbundna möten med NR. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

9.3 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. 

Utredningen kommer sannolikt i april. 

Kenneth Andersson fortsatte med att rapportera att SKR flaggat för en utbildningssatsning 

för sina medlemmar. Denna utbildning bygger på en forskningsstudie. 

Utbildningssatsningen kommer att handla om hur välfärden ska upprätthållas och hur 

utmaningar ska klaras av och vara till nytta för invånarna. SKR vill göra detta i samarbete 

med NNS. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att ge AU i uppdrag att föra dialog med SKR för ett eventuellt 

samarbete om utbildningssatsningen. 

 

9.4 Översyn av NNS hemsida 

Marie Svensson informerade om att NNS hemsida kommer att ses över under 2021. Man 

har tagit hjälp av Per Jonebrink för att genomföra detta. Inför styrelsemöten detta år 

kommer besöksstatistik från NNS hemsida att skickas med som bilaga. 

Beslut: 

Styrelsen tackade för informationen. 

 

§10 Övrigt 

Frågor från förbundschefer om lönesättning 

Marie Svensson informerade om att hon och Ola Andersson återkommande får frågor från 

förbundschefer gällande lönesättning och miljöfrågor. Marie och Ola ställde frågan till 
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styrelsen om att göra en arbetsgrupp som skulle kunna utforma ett underlag med en 

generell vägledning för att kunna hantera dessa frågor. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att lyfta frågan på nästa styrelsemöte 2021-05-27/28. 

 

Avtackande av styrelseledamot 

Irma Görtz tackade för den tid hon varit med i NNS styrelse. Marie tackade i sin tur Irma för 

hennes stora och varma engagemang i styrelsen. 

 

§11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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