
   

 

Protokoll till möte med styrelsens arbetsutskott – Föreningen Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) 
Tid: 2021-05-05, klockan 09.00-12.00 

Plats: ZOOM 

1 Mötets öppnande 

2 Dagordningens fastställande 

3 Anmälan om föregående protokoll: - protokollet från det Konstituerande styrelsemötet efter årsmötet är klart.  

 

Beslut: AU har inga synpunkter 

 

4 Ekonomisk lägesrapport- bilaga utskickad, intäkterna för indikatorsverksamheten är lägre än budget vilket kan 

härledas till att det är några förbund som lämnat samarbetet.  JGL går bra och BIP kommer nu in i NNS ekonomi, 

eventuellt bör justeringar göras av innevarande budget samtidigt som det görs en generell översyn av intäkter 

och kostnader.  

 

Beslut: AU tackar för informationen och tar med sig diskussionen om revidering av budget till punkt 5.1 

Verksamhetsinriktning/Uppföljning av årsmöte 2021. 

 

 

5 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

5.1 Uppföljning årsmöte 2021 

AU är eniga om att det är viktigt att styrelsen nu är lyhörda och kommunicerar tillbaka i närtid till 

medlemmarna kring verksamhetens planering, Kontaktmannaskapet och ekonomin är särskilt 

prioriterade. Revision och arbetet med budget och dess löpande uppföljning är av yttersta vikt. AU 

kommer att lista allt det som kom upp under årsmötet så att styrelsen kan säkerställa att allt hanteras och 

att medlemmarna får återkoppling i varje del. 

 

Kostnaden för tjänstemannastöd kommer att diskuteras med samordningsförbundet Göteborg. Detta 

handlar i huvudsak om momsfrågan och overheadkostnader som blivit betydligt högre än tidigare. 

Kostnaden har ej kommunicerats innan förändringen skedde. AU enas om att NNS bör titta på hur 

föreningen ska hantera momsfrågan i relation till att NNS köper tjänst av förbunden.  

Fortsatt diskussion kommer också att ske med ekonomen Tobias för att få detaljerna på plats rörande 

ekonomin. 

 

AU lyfter också behovet att se över, samt diskutera frågan om upphandling som kom upp vid årsmötet. 

NNS har en lång tradition av att välja att nyttja sina medlemmars kompetenser och detta 

behöverkommuniceras med medlemmarna.   

 

Reviderad budget kommer att tas fram liksom en uppdatering av rutiner och arbetssätt för att tydliggöra 

det ekonomiska ansvaret. Frågan om ekonomin kommer att vara av högsta prioritet vid kommande 

styrelsemöte. Styrelsen bör få samsyn och känna till hur planeringen ligger och hur NNS ska hantera 

olika situationer kopplade till ekonomin. Vikten av att utgå från vilka beslut som är tagna historiskt bör 

också belysas. AU enas om att bjuda in revisorerna till styrelsen så att en bra dialog och väl fungerande 

arbetssätt med våra revisorer kan säkerställas.  

     



 

 

Beslut: Att gå igenom allt som togs upp på årsmötet och säkerställa god dialog med medlemmarna 

kring åtgärder och förändringar 

 

Att ekonomi och kontaktmannaskap är av högsta prioritet 

 

Att bjuda in revisorerna till styrelsen för att få till en god dialog och väl fungerande rutiner för 

framtida arbete. 

 

 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

5.2 Kontaktmannaskap 

Kontaktmannaskapet har fungerat väl i vissa delar och mindre väl i andra. Styrelsens ledamöter har nu 

fått ett förtydligande i värdet av detta uppdrag samt utskick med exempel på hur arbetet kan gå till. 

Målet är att alla ska ha upprättat kontakt under maj månad 2021.  

 

Ett tips är att informationen skickas till förbundscheferna som i sin tur når sina styrelser.  

 

Beslut: Att uppmuntra varje ledamot att ta kontakt under maj månad 2021 så att detta kommer igång i 

hela landet. 

 

 

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

5.3 Information på NNS hemsida kring vilka nätverk som finns just nu och kontaktpersoner till dem. 

Ola arbetar med frågan. 

 

Beslut: Ola uppmuntras att arbeta vidare och återkomma vid nästa möte 

 

 

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

nationell nivå 

5.4 Möte med Nationella Rådet 

NNS har fått en fråga rörande förbund och nationella satsningar och vill ha en dialog med NNS om 

detta. Nationella rådet  nämner i sitt brev att det inte finns lagstöd för arbete som sker utanför det egna 

förbundets geografiska gräns. 

 

NNS har lyft frågan om medelstilldelning 2022, bland annat önskan om att få ökad tilldelning för att 

kunna fullfölja det givna uppdraget, samt hur Arbetsförmedlingens framtida roll och ställning i kommer 

att se ut i förbunden. 

 

Beslut: Att lyssna in Nationella rådets intention med frågeställningen om nationella satsningar och 

därefter ta nästa steg. 

 

Att lyssna in Nationella rådets inställning i frågan om ökad medelstilldelning 

 

Att ställa frågan till Nationella rådet om arbetsförmedlingens roll och ställning för att söka kunskap 

om hur förbunden ska förbereda sig inför framtiden. 

 

 

 

 

5.5 Remisser  

a) Remiss att svara på: God och nära vård- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6), bilaga 



 

 

Frågan kan med fördel beredas tillsammans med förbunden då den i allra högsta grad är aktuell ute hos 

förbunden.  

 

Beslut: Att uppmuntra intresserade förbund att ingå i en arbetsgrupp 

 

 

b) Remiss om medverkan på styrelsemöten digitalt “Rekommendationer kring digitala möten (2003:1210)” 

Svar på remiss senast 30 juni 2021. Frågan bör kunna hanteras skyndsamt då förbunden är mån om att 

detta blir möjligt. 

 

Beslut: Att ge Ola uppdraget att skriva ett förslag till remissvar 

 

 

6 Planeringsdagar 27-och 28 maj 

Dagarna kommer att vara digitala. Föreslagen tid är lunch (13-16) till lunch plus (program 9-15) för att vi ska ha 

gott om tid.  

 

Styrelsen behöver naturligtvis hantera reaktionerna från årsmötet och samtidigt ta nästa steg och följa upp den 

verksamhetsinriktning som vi har och snart ska uppdatera. Målet är att nå en skrivning som alla kan stå bakom.  

 

NNS behöver återkomma till sakfrågor och vision, och sitt syfte 

 

Frågan om serviceavgiften kommer att vara avgörande för vilken verksamhet som kan planeras. Kan styrelsen ta 

fram en plan A och B. 

 

En fråga som behöver hanteras är också hur NNS arbetar med verksamhetsberättelsen. Hur utvecklar vi den så 

att medlemmarna kan känna sig trygga.  

 

Ekonomin och kontaktmannaskapet bör få ta tid. Och en annan fråga är hur vi ska tänka kring höstkonferens. 

För att ge styrelsen goda förutsättningar att sätta en bra strategi skulle en framtidsspaning vara av värde. Vi 

behöver bottna i vår historia lika mycket som vi är i behov av energi, inspiration och vision för vårt arbete 

framöver. Ett förslag är att bjuda in en extern föreläsare som kan ge överblick och inspiration. 

 

Revisorerna bör bjudas in antingen till planeringsdagarna eller höstens första styrelsemöte. 

 

Beslut: Ola och Marie tar fram ett förslag till program/körschema, där ovanstående punkter beaktas, och 

kontaktar inspiratör (exempelvis analyschef från AF). Förslaget bollas med AU innan det fastställs.    

 

 

7 Mötesplanering 2021 

AU 10 juni, 9-12 uppföljning efter planeringsdagarna 

 

AU 5 augusti, 9-12  

Styrelsemöte 19 augusti, 9-15  

 

AU 28 september, 9-12 

Styrelsemöte 13 oktober, 9-12 

 

Medlemsmöte 4 november, 9-12 (kallelsen ska gå ut senast 4 september, handlingar 21 oktober) 

 

 

vid behov: 

AU 19 november, 9-12   



 

 

Styrelsemöte 2 december, 9-12 

 

Beslut: Att föreslå ovanstående mötestider 

 

 

8 GDPR- Hur hanteras personuppgifter i NNS? 

 

Beslut: Frågan läggs till punktlistan och kommer att hanteras vid kommande möte 

 

 

9 Höjning av serviceavgift- komplettering 

Det finns ett behov av att beskriva orsak till detta förslag och vad det kommer att innebära för medlemmarna och 

NNS.  

 

Beslut: AU enas om att Kenneth och Ola tar fram ett budgetunderlag som kan diskuteras vid styrelsemötet i 

maj med målet att ta beslut 19 augusti och därefter utskick till medlemmarna före augusti månads utgång.  

 

 

10 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

10.1 Information om arbetsmiljöutbildning  

Utbildningen är genomförd i tre omgångar. Den har fått positiv respons och uppföljning är planerad. 

Filmer från dessa tillfällen ligger på NNS hemsida. 

 

10.2 Information om Stoppa våldet 

Arbetet flyter på och nu sprids detta till ytterligare förbund. Arbete pågår för att få en förlängning. 

Medlen från regeringen är på gång. 

 

10.3 Samarbete med SKR- utbildningssatsning 

Möte med SKR och Samverkansakademin har genomförts och kursen kommer att marknadsföras genom 

SKR.  Frågan har kommit om NNS kan marknadsföra detta i sina kanaler. Utbildningens innehåll ligger 

in linje med förbundens (NNS) verksamhet. 

  

10.4 Information om BIP 

Efterfrågan är stor och samtalen om avtal och arbetssätt är i full gång. Parallellt med att utbilda förbund 

har nu också utbildning för utbildare startats upp liksom dialog om kommande studier. 

 

10.5 Information om centrumbildning 

Forskargruppen/rådet har träffats och det finns nu en plan för inventering hos förbunden.  

 

Beslut: AU tackar för informationen. 

 

 

11 Extern revisor 

Frågan tar vi med oss till kommande dialog med revisorerna  

 

Beslut: Att lyfta frågan i dialog med revisorerna och i kommande budgetarbete 

 

 



 

 

12 Punktlista, bilaga 

Listan finns för kännedom. 

Beslut: Genomgång bordläggs till nästa AU-möte 2021-06-10. 

 

 

13 Information om NNS ekonomi 

Arbetet pågår för att lämna över uppdraget från RAR till Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Nya 

system kommer att köpas in för att få god ordning och smidiga rutiner. 

 

Beslut: Att arbeta vidare för att Samordningsförbundet Centrala Östergötland tar över efter sommaren. 

 

 

14 Övrigt 

 

Mediaplanet 

NNS har fått ett förslag om att delta i en kampanj men väljer att avstå. 

 

Beslut: Att tacka nej till erbjudandet.  

 

15 Mötets avslutande 
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