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§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar 

mötet öppnat. NNS styrelse har haft planeringsdagar under 27- 

och 28 maj. Där har man gått igenom flera av punkterna på 

styrelsemötets dagordning. 

§2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställs. 

§3 Protokolljusterare 

Till justerare av dagens protokoll beslutas Anne-Marie Larsson. 

§4 Anmälan om föregående protokoll 

Styrelseprotokoll 2021-01-14, 2021-03-25, 2021-04-21, AU 

2021-03-11, 2021-04-08 och konstituerande styrelseprotokoll 

2021-04-29 anmäls och läggs till handlingarna. 

§5 NNS ekonomi 

Uppbyggnaden av den ekonomiska rapporten bör ses över. Det 

är viktigt att tydligt visa vad de olika posterna står för i 

rapporten. Ju mer vi kan beskriva i budgeten ju tryggare blir 

medlemmarna. Nya system kommer att köpas in i samband 

med det nya ekonomistödet från Centrala Östergötland för att få 

god ordning och smidiga rutiner. 

Bilaga- Ekonomisk redovisning per april 

Den ekonomiska rapporten visar utfallet från årets början till 30 

april. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Bilaga- Reviderad budget 2021 

Bilagan har reviderats av styrelsen. Arvoden har justerats till 

350 000 SEK. En ny post Revision har lagts till och man har satt 

en summa på 30 000 SEK. Tjänstemannastöd och har 

reviderats till 1 450 000 SEK, se rubriken Uppsägning och 

omförhandling av avtal gällande tjänstemannaköp. Gällande 

Indikatorposten har några förbund hoppat av så summan har 

justerats nedåt. Under Kurser och utbildningar har kostnaden 

justerats upp både på kostnad- och på intäktssidan. Detta 

förklaras med att finns ett stort intresse för JGL-utbildningen. 
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Under Våld i nära relationer kommer NNS att kunna 

tillgodoräkna sig kostnaden 2021 eftersom kostanden för detta 

projekt delvis togs 2020. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att godkänna och anta den nya reviderade budgeten. 

Uppsägning och omförhandling av avtal gällande 

tjänstemannaköp 

NNS AU har påbörjat en omförhandling av det avtal som finns 

med Finsam Göteborg gällande köp av tjänstemannastöd och 

tillhörande pensionsavsättning. Styrelsen har informerats om att 

det avtal som finns nu kan innebära att NNS ekonomi belastas 

med ca 100 000 SEK mer/kvartal. AU och NNS ekonom har 

påbörjat en förhandling som innebär att Finsam Göteborg tar 

hela pensionsavsättningen för 2021. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att ge Marie Svensson mandat att omförhandla avtalet gällande 

tjänstemannaköp från Finsam Göteborg. 

Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring 

moms 

Det är i dagsläget oklart i vilka lägen moms ska betalas. Det 

kan vara så att NNS i dagsläget betalar moms där det inte 

skulle behövas. Förslaget är att anlita revisionsbyrån Ernst & 

Young för att reda ut frågan och ge en rekommendation. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att ge Ola Andersson i uppdrag att med hjälp av interna 

sakkunniga precisera ett uppdrag till Ernst & Young att utreda 

momsfrågan och komma med en rekommendation. 

att ett tak på max 40 000 SEK för Ernst & Young ska sättas. 

Bilagor- Brev till NNS angående årsmötesfrågor och Svar 

på skrivelse från Södra Dalarna 

Marie Svensson redogör för ett brev som kommit från 

Samordningsförbundet i Södra Dalarna. I brevet ställdes en del 

frågor gällnade NNS ekonomi som kom upp på NNS årsmöte 

2021. Svar på detta brev är skrivet och har varit utsänt inför 

mötet. Södra Dalarnas samordningsförbund vill ha svar på sina 
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frågor senast 31 maj. Styrelsen har synpunkter på att svaren är 

för kortfattade och föreslår att svaret utvecklas något. Styrelsen 

anser också att det kan vara bra att avsluta med att kontakta 

och bjuda in för ytterligare eventuella synpunkter. 

Jonas Erlandsson tar upp frågan om att värdesäkra NNS 

fonder. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att, efter revidering av svaren, anta svar på skrivelsen från 

Södra Dalarnas samordningsförbund. 

att Vid eventuella ytterligare frågor från Södra Dalarna hanteras 

dessa med AU. 

§6 Verksamhetsinriktning 

6.1 Uppföljning årsmöte 2021 

Denna punkt har diskuterats under gårdagens planeringsmöte. 

Det som bland annat kom upp var: 

 Ombuden ansåg sig inte tillräckligt välinformerade om 

NNS verksamhet 

 Vi behöver vara mer utförliga i våra beslut och 

framförallt i vår Verksamhetsberättelse 

 Revisionsberättelsen kom sent och styrelsen hann inte 

behandla den på ett grundligt sätt. 

 Bjuda in revisorerna och gemensamt hitta ett bra 

arbetssätt. Revisorerna ska få bra förutsättningar att 

kunna utföra sitt uppdrag. 

 NNS har en bra verksamhet och vi ska utveckla den 

tillsammans med våra medlemmar. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att bjuda in revisionen till första styrelsemötet i höst. 

att arbeta vidare med ett tydligare och fylligare underlag som 

handlar om styrelsens förslag att höja serviceavgiften. 

att tillsätta en mindre grupp bestående av Fredrik Lundén och 

Anne-Marie Larsson för att ta kontakt och föra dialog med några 

av dem som var mest kritiska på NNS årsmöte 2021. 

6.2 Kontaktmannaskap 

Marie Svensson föreslår styrelsen att besluta: 
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att löpande följa upp Kontaktmannaskap och frågor som 

kommer i samband med det arbetet för att öka dialogen med 

våra medlemmar. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

6.3 Remiss att svara på: “Deltagande på distans i 

styrelsesammanträden i samordningsförbund” 

Yttrande över Promemoria – Deltagande på distans i 

styrelsesammanträden i samordningsförbund. Remissen tar 

upp en ev. lagändring av (2003:1210) angående deltagande i 

styrelsesammanträden på distans. Ett förslag till svar på denna 

remiss är skriven och utsänd som bilaga inför mötet. 

Styrelsen föreslås att anta yttrandet och godkänna förslaget 

med omedelbar justering av protokollet. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att anta yttrandet med omedelbar justering 

av protokoll. 

6.4 Remiss att svara på: God och nära vård- Rätt stöd till 

psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Yttrande över God och nära vård- Rätt stöd till psykisk hälsa 

(SOU 2021:6). Svar på remissen senast 30 september 2021. 

Förslag att bilda en arbetsgrupp bland förbundscheferna som 

tillsammans får svara på remissen. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att ge Ola Andersson i uppdrag att göra en förfrågan bland 

förbundscheferna om att bilda en arbetsgrupp som tar fram ett 

svar på denna remiss. 

6.5 Möte med Nationella Rådet 

Ola Andersson rapporterar från möte med Nationella Rådet 

(NR). Ett nytt möte är planerat i början av juli. Tre punkter togs 

upp: 

 Det finns inte lagstöd för att använda pengar över 

förbundsgränser, t.ex. för att lägga ihop till 

gemensamma projekt. NR vill bilda en arbetsgrupp för 

att hitta en lösning på detta. NNS är tillfrågade att 

medverka i denna arbetsgrupp. 
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 Ett antal förbund har gjort en skrivning till NR angående 

medelstilldelning och denna skrivning har tagits på stort 

allvar och lagt in det i det förberedande arbetet. 

 Information angående arbetsförmedlingens 

omorganisation. Man var tydlig med att man även efter 

denna omorganisation vill samverka via Finsam. 

En fråga skickas med till nästa möte med NR. Frågan gäller en 

synpunkt på att arbetsförmedlingens reformering gör det svårt 

att delta tillsammans med samordnigsförbunden. 

Beslut: 

Styrelsen godkänner rapporten. 

§7 Mötestider 2021 

Föreslagna mötestider för 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 

Flera av styrelseledamöterna har svårt att vara med på det 

föreslagna Medlemsmötet 4 november. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att gå ut med en Doodle till styrelseledamöterna för att lösa 

datum för medlemsmötet. 

§8 Information om skrivelse- ”Se över Finsam” 

En bilaga hade sänts ut inför mötet, Se över Finsam- för att 

säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera 

aktörer. Förbunden vill med denna skrivning meddela att de 

ställer sig bakom det förslag som SKR har med att se över 

Finsam. 

Beslut: 

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 
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§9 Övrigt 

Inget övrigt att ta upp. 

§10 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet 

avslutat. 
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