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Protokoll 

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

Datum: 2021-04-08 kl. 13.00–15.40 

Plats: ZOOM 

  

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör  

Per Jonebrink, webbmaster § 5.1 

 

Ola Andersson  

 

Sekreterare: Charlotte Kardell  

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Anmälan om föregående protokoll 

Protokoll AU-möte 2021-03-11 anmäldes. 

§ 4 Ekonomisk lägesrapport 

En ekonomisk lägesrapport hade sänts ut inför dagens möte. Kenneth Andersson föredrog 
denna. Utfallet under JGL har ökat utifrån den budget som lagts. AU diskuterade om det bör 
göras en budgetjustering. Ola Andersson informerade om att det kan komma intäkter från 
BIP-projektet när det kommer igång och föreslog att man kan avvakta med en 
budgetjustering i nuläget. 



 

 

  

 

 
 

Beslut: 

AU beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten. 

Beslut: 

AU beslutade att ta upp en eventuell justering av budgeten på nästkommande styrelsemöte i 
maj. 

 

§ 5 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

5.1 Planering inför NNS Årsmöte 2021 

Dagordningen för årsmötet hade skickats ut som bilaga inför mötet. Verksamhetsberättelsen 
är klar att skickas ut. Valberedningen är i stort sett klara inför utskick av handlingar. 
Revisionsberättelsen är ännu inte klar. 

Datum för årsmötet är fredag 2021-04-23. Pga. Covid-19 kommer årsmötet att vara digitalt. 
Per Jonebrink (webbmaster) kommer att vara behjälplig med de digitala delarna av mötet. 
Presidiet tillsammans med ordförande på årsmötet och Per Jonebrink kommer att träffas 
digitalt för ett genrep några dagar inför årsmötet. Ardalan Shekarabi har tackat ja till 
medverkan via en videohälsning. 

Beslut: 

AU beslutade att godkänna dagordningen för årsmötet. 

Beslut: 

Carin Runeson, SOF Finsam Västerbergslagen, föreslogs av AU till Valberedningen som 
ordförande på årsmötet. 

Beslut: 

AU beslutade att för att kunna fastställa röstlängden vid årsmötet ha ett muntligt upprop på 
de som anmält sig som ombud. 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

5.2 Kontaktmannaskapet 

AU diskuterade att ta upp kontaktmannaskapet på det konstituerande mötet som kommer att 
hållas kort efter Årsmötet. Detta för att informera om kontaktmannaskapet för de nya 
styrelseledamöterna, men även som en påminnelse till de som redan sitter med i styrelsen. 

Beslut: 

AU beslutade att denna punkt ska vara med på dagordningen till det konstituerande 
styrelsemötet. 

 

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



 

 

  

 

 
 

5.3 Utbildningssatsning SKR 

SKR har signalerat att de vill göra en utbildningssatsning tillsammans med NNS. 
Utbildningssatsningen kommer att handla om hur välfärden ska upprätthållas och hur 
utmaningar ska klaras av och vara till nytta för invånarna. Kenneth Andersson föreslog att ta 
kontakt med Roy Melchert på SKR och höra sig för vad förslaget om ett gemensamt arbete 
innebär. 

Beslut: 

AU beslutade att Kenneth Andersson och Ola Andersson kontaktar och har fortsatt dialog 
med Roy Melchert gällande utbildningssatsningen. 

 

§ 6 Försäljning av NNS fonder? 

På det senaste styrelsemötet som hölls 2021-03-25 ställdes frågan om man bör överväga att 
sälja av NNS fonder för att kunna frigöra kapital och för att värdesäkra den vinst som finns 
nu. 

Beslut: 

Angående att frigöra kapital beslutade AU att kontakta NNS ekonom. 

Beslut: 

Angående att värdesäkra vinsten av fonderna beslutade AU att Ola Andersson och Kenneth 
Andersson tar kontakt med Fredrik Lundén, för rådgivning samt att lyfta detta för diskussion 
med NNS nya ekonom Emma Esbjörnsson. 

 

§ 7 Remiss att svara på 

En remiss “Promemoria Deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund” hade sänts ut som bilagor inför dagens AU-möte. I denna promemoria 
föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
NNS har möjlighet att svara på remissen. Remissvaren ska ha kommit till 
Socialdepartementet senast onsdagen den 30 juni 2021. 

Beslut: 

AU beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att skriva ett förslag på ett yttrande på 
remissen. Detta förslag tas upp och beslutas på nästkommande styrelsemöte i maj. 

 

§ 8 Punktlista 

Punktlistan för kommande möten hade uppdaterats och skickats ut som en bilaga inför 
dagens AU-möte. 

Beslut: 

AU beslutade att godkänna punktlistan. 

 

§ 9 Ersättning av ekonom 



 

 

  

 

 
 

Ola Andersson informerade om att SOF Centrala Östergötlands ekonomiansvariga Emma 
Esbjörnsson kommer att ta över som NNS ekonom efter att Tobias Mård slutar sitt uppdrag. 

Beslut: 

AU tackade för informationen. 

 

 § 10 Övrigt 

Möte med Nationella Rådet 

Marie Svensson hade fått mail från Martin Jonasson på Nationella rådet med förslag på tider 
för ett gemensamt möte. AU tillsammans med Ola Andersson kom överens om en tid där alla 
kunde att föreslå för Martin. AU diskuterade förberedelser inför mötet för en avstämning vid 
nästa AU-möte 2021-05-05. 

Information om BIP 

Ola Andersson informerade om att ett skriftligt besked nu kommit från danska Vaeksthuset 
gällande att skriva avtal med NNS. 

Information om arbetsmiljöutbildning 

Ola Andersson informerade vidare om ett seminarium/utbildning kring arbetsmiljö som hållits 
under gårdagen. Detta var det första av tre utbildningstillfällen och görs i samarbete med 
Sobona. Seminariet spelades in och kan ses på NNS hemsida. 

Information om Projektet Stoppa våldet 

Ola Andersson rapporterade om att man lämnat in en ansökan till jämställdhetsmyndigheten 
för att få medel för 2021 till projektet Stoppa våldet. Svar på ansökan hade ännu inte kommit 
vid dagens möte. 

Information om lunchseminarium 

Marie Svensson informerade om ett kommande lunchseminarium utifrån 
indikatorsverksamheten. Seminariet hålls 2021-04-15. Man kommer att redovisa 2020-års 
nationella mätning. Det behövs ingen anmälan för att delta. Länk kommer att läggas ut på 
NNS hemsida. 

 

§11 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Charlotte Kardell, Sekreterare 
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