
 

 

  

   

   

 

 

 SID 1(6) 
 

Protokoll 

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

Datum: 2021-06-10 kl. 10.00–12.00 

Plats: ZOOM 

Närvarande: 

 

 

Adjungerad: 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör 

Ola Andersson 

Sekreterare: Charlotte Kardell 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs efter tillägg under §14 Övrigt. 

 

§3 Anmälan om föregående protokoll 

Protokoll AU 2021-05-05 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§4 Genomgång av NNS ekonomi 

• Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten granskas. NNS budget är i balans och bedömningen är att ingen 
justering behöver göras i dagsläget. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna 

 



 

 

  

 

 
 

• Överföring av ekonomiuppgifter till SCÖ 

Exakt datum är ännu inte bestämt när det nya ekonomistödet tar över. Kenneth Andersson 
bevakar överföringen. Ett nytt ekonomisystem ska finnas på plats innan överföringen sker. I 
samband med att det nya ekonomistödet tar över kommer man att se över hur den 
ekonomiska redovisningen ska se ut fortsättningsvis. Det är av största vikt att NNS 
ekonomiska rapport är tydlig. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att uppdra Kenneth Andersson att fortsätta bevaka överföringen av det nya 
ekonomistödet. 

 

• Värdesäkra fonder 

Frågan var uppe på styrelsemöte 2021-05-28 om att sälja av och värdesäkra NNS fonder. 
AU anser att frågan behöver redas ut, men i dagsläget finns inte något akut behov att sälja 
av några fonder. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att aktualisera frågan med det nya ekonomistödet 

 

§5 Verksamhetsinriktning 

5.1 Kontaktmannaskap- 

Stort ansvar ligger på styrelseledamöterna med att komma igång och fortsätta med 
kontaktmannaskap. Här kanske förbundscheferna kan vara behjälpliga? Anne-Marie Larsson 
och Kenneth Andersson berättar båda om att de fått stor respons på det brev som skickats ut 
till de förbund de har ansvar för. Möten har hållits, eller kommer att hållas efter sommaren. 

Marie Svensson rapporterar från ett möte med ett förbund som hört av sig efter NNS 
årsmöte. Man diskuterade frågor och reflektioner som kom upp på årsmötet. Det var ett bra 
möte och man planerar ett avstämningsmöte efter sommaren. Förbundet var tydliga med att 
de vill vara med och bidra i NNS. 

Kenneth Andersson informerar om att förbundschef Monica Widman Lundmark startat ett 
arbete med att bjuda in förbundscheferna i de fyra nordligaste länen. Tanken är att man 
tillsammans ska diskutera vad man kan göra för att för att möta upp de negativa signaler 
som kom upp på årsmötet. Man är mycket mån om att föra fram vikten av NNS arbete och 
betydelse. 

Beslut: 

AU beslutar att: 

 Arbetet går vidare med att utveckla och aktivt föra dialog via kontaktmannaskap. 



 

 

  

 

 
 

 

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

Ola Andersson arbetar med frågan. Att gå ut till alla förbund och fråga för att sedan göra en 
sammanställning är ett stort arbete. Ett förslag är att man istället fångar upp aktuella idéer 
som kommer in och då lägga ut det på NNS hemsida. Detta kan göra att andra stimuleras att 
ta initiativ till att själva kontakta NNS angående sina idéer. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att arbeta med frågan på lång sikt och att lägga upp information när den kommer. 

 

5.3 Nyhetsbrev till hemsidan 

NNS- nyhetsbrev planeras komma ut innan semestern. AU diskuterar vad detta nyhetsbrev 
ska innehålla. Bland annat kommer styrelsens två nya ledamöter att intervjuas samt 
rapportering från några av NNS projekt. 

En fråga har kommit från ett förbund om det finns möjlighet att publicera sina nyhetsbrev på 
NNS hemsida. AU anser att detta ska vara möjligt. Genom kontaktmannaskap kan 
informationen att det är möjligt spridas till förbunden. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att uppdra Ola Andersson att färdigställa och skicka ut NNS nyhetsbrev. 

 att uppdra Charlotte Kardell att meddela ledamöterna och förbundscheferna i NNS 
styrelse att det är möjligt för förbunden att skicka ut sina nyhetsbrev för att publiceras 
på NNS hemsida. Styrelseledamöterna ska sedan föra informationen vidare via 
kontaktmannaskap. 

 

§6 Mötestider 2021 

Bilaga har sänts ut inför mötet. Detta är förslaget som diskuteras: 

 AU 5 augusti, 9-12 

 Styrelsemöte 19 augusti, 9-15 

 AU 28 september, 9-12 

 Styrelsemöte 13 oktober, 9-12 

 Medlemsmöte 2 december, förmiddag (kallelsen ska gå ut senast 2 oktober, 
handlingar 18 november) 

Vid behov: 

 AU 19 november, 9-12 

Beslut: 

AU beslutar: 



 

 

  

 

 
 

 att fastslå mötesplaneringen 

 att i nyhetsbrevet som kommer skickas ut meddela datum för NNS medlemsmöte och 
att mötet kommer att hållas digitalt. 

 att på styrelsemöte 2021-08-19 meddela styrelsen om ett ev. extra styrelsemöte 
innan NNS medlemsmöte. Detta kommer också att tas upp och förberedas på nästa 
AU-möte 2021-08-05. 

 

§7 BIP 

Arbetet med att utbilda utbildare har startats upp och beräknas vara klara under våren 2022. 
Det finns ett stort intresse bland förbunden av att vara med. Ola Andersson informerar om att 
det framkommit synpunkter från ett par förbund om att de vill att prissättning ska vara 
offentlig vilket Veaktshuset inte tidigare har tillåtit. Ola A har dock fått besked från 
Veaktshuset att dessa uppgifter kan ingå i den överenskommelse som ska tecknas mellan 
NNS och de samordningsförbund som ska utbilda utbildare. Prisuppgifterna kommer inte 
vara offentliga för någon annan än de parter som omfattas av överenskommelsen. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 Arbetet fortsätter med utbildningarna. 

 

§8 Uppsägning och omförhandling av avtal gällande tjänstemannaköp 

Det nya avtalet gällande tjänstemannaköp med Finsam Göteborg är undertecknat och klart. 
Avtalet gäller från 2021-06-01 till 2022-05-31. 

Beslut: 

 AU tackar för informationen. 

 

§9 Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring moms 

Möte med Ernst & Young är inplanerat under dagen. På detta möte ska uppdraget 
formuleras. Kenneth Andersson, Tobias Mård, Fredrik Lundén och Ola Andersson 
medverkar. 

Beslut: 

 AU tackar för rapporten. 

 

§10 Höjning av serviceavgift- Justering av dokument 

AU har fått i uppdrag av styrelsen att justera dokumentet Höjning av serviceavgift. Arbetet 
med detta har påbörjats. 

Beslut: 

AU beslutar att: 



 

 

  

 

 
 

 att Kenneth Andersson fortsätter bereda ärendet inför nästkommande styrelsemöte 
2021-08-19. 

 

§11 Punktlista 

Den uppdaterade Punktlistan har sänts ut som bilaga inför mötet och gås igenom. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att godkänna listan och lägga den till handlingarna 

 

§12 Kontakt med revisionen 

Viktigt att skapa en dialog med bra förutsättningar för att revisorerna ska kunna göra ett bra 
arbete. Revisorerna kommer att bjudas in till styrelsemöte 2021-08-19. 

Beslut: 

AU beslutar: 

 att uppdra Marie Svensson maila till revisorerna och informera dem om att de 
kommer att bjudas in på nästkommande styrelsemöte 2021-08-19. 

 

§13 Rapportering- Strategiska kontakter 

Marie Svensson rapporterar från ett möte med Ardalan Shekarabis statssekreterare 
Alejandro Firpo som hölls 2021-06-03. Det finns ett stort intresse och engagemang hos 
socialförsäkringsministern att lyfta upp Finsam-frågor, framförallt då man anser att dessa 
frågor behöver prioriteras efter pandemin. 

NNS framförde några medskick till regeringen: 

 Stärka samordningsförbundens legitimitet 

 Samordningsförbunden arbetar med ett helhetsperspektiv för individen. Det arbetet 
berör inte bara socialdepartementet eller ett politikområde utan flera: socialpolitik, 
arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och finanspolitik. Önskvärt om sakkunniga 
kopplat till ministrarna arbetar för att öppna upp politiska diskussioner på nationell 
nivå mellan de olika områdena. NNS ser gärna en direktkontakt med sakkunniga från 
dessa områden. 

 Viktigt att arbetsförmedlingen inte släpper arbetet kring samverkan utifrån 
reformeringen av AF. 

Ola Andersson informerar om att han har haft kontakt med SKR som är intresserade av att 
ha ett gemensamt arbete kring AF:s förslag till omorganisering. 

Ola Andersson informerar vidare om att en förfrågan gått ut till förbundscheferna att bilda en 
arbetsgrupp och svara på remissen God och nära vård- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 
2021:6). Flera av förbundscheferna har svarat att de vill medverka arbetsgruppen. 

Beslut: 



 

 

  

 

 
 

AU beslutar: 

 att godkänna rapporteringarna 

 

§14 Övrigt 

Hur hanteras personuppgifter?- kontaktlista 

Charlotte Kardell efterfrågar hur NNS kontaktlista ska kunna hållas uppdaterad och samtidigt 
följa GDPR. Förslag till beslut är att AU tar med frågan till NR 1 juli och frågar hur de gör. 

Beslut: 

AU beslutar enligt förslaget. 

 

NNS dokument till SCÖ 

Charlotte Kardell informerar om att ett arkivskåp nu finns i SCÖ:s lokaler för att alla NNS 
dokument ska vara på ett- och samma ställe. Alla NNS originaldokument som ska sparas 
ska skickas dit för att arkiveras. 

Information om rapport 

Ola Andersson informerar om en rapport från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Rapporten handlar om unga som varken arbetar eller studerar. Ola har 
varit med i detta arbete. Förslag att ta med detta som en punkt på dagordningen på 
kommande styrelsemöte. 

 

§15 Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Underskriftssida 

Dokument  har  skrivits  under  elektroniskt  av  en  eller  flera  personer  som  är  listade  nedan. 
Detta  dokument  med  sin  elektroniska  underskrift  gäller  som  självständig  handling  och  uppfyller  EU-krav  på  avancerade 
elektroniska  underskrifter  enligt  eIDAS. 

Varje  underskrift  kan  valideras  med  en  PDF-läsare  med  stöd  för  signaturvalidering  (exempelvis  Adobe  Acrobat  Reader) 
eller  med  Cybercoms  valideringstjänst.  Andra  valideringstjänster  kan  användas  förutsatt  att  dessa  uppfyller  de  tekniska 
kraven  enligt  internationella  standarder. 

Om  dokumentet  skrivs  ut  på  papper,  eller  om  dokumentet  ’skrivs  ut’  till  ett  nytt  PDF-dokument,  så  följer  inte  de 
elektroniska  underskrifterna  med.  Endast  det  elektroniskt  underskrivna  originaldokumentet  går  att  validera. 
* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
 
 

 
Underskrift  1 
Namn: Charlotte Kardell 
Personnummer: 19730706XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Sekreterare 
Datum och tid: 2021-06-21 07:29:46 (UTC) 
Transaktions-ID: afcfe2813be64b17808e050c94233117 
 
Underskrift  3 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: ordförande 
Datum och tid: 2021-07-01 08:09:25 (UTC) 
Transaktions-ID: 199188fba2854b609bf2571fca736c15 

Underskrift  2 
Namn: Anne-Marie 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice ordförande 
Datum och tid: 2021-06-21 17:32:01 (UTC) 
Transaktions-ID: 834c44a45e3d400e9d88e4587a323f63 
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