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Protokoll 

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

Datum: 2021-08-05 kl. 09.00-12.00 

Plats: ZOOM 

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör 

Henrik Svedberg, Förbundschef SOF Älv-och kust, § 4 

Ola Andersson 

 

Sekreterare: Charlotte Kardell  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs efter tillägg under § 13 Övrigt. 

 

§ 3 Anmälan om föregående protokoll: Styrelse 2021-05-28, AU 2021-06-10 och 
minnesanteckningar från planeringsdagar 27- och 28 maj 

Protokoll och minnesanteckningar anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§ 4 Personer med funktionsnedsättning- Henrik Svedberg medverkar 

Henrik Svedberg, Förbundschef SOF Älv-och kust, är inbjuden till mötet för att 
uppmärksamma att personer med funktionsnedsättning och andra som har en utsatt ställning 
på arbetsmarknaden inte verkar få tillgång till de stödinsatser som de har rätt till på 
arbetsförmedlingen. Det ser ut som att arbetsförmedlingen inte identifierar personer med 
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funktionsnedsättning på ett korrekt sätt. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har 
arbetslösheten för funktionsnedsatta ökat med 46 %, jämfört med arbetsförmedlingens siffror 
på 5 %, under 2019-2020. Marianne Fundahn, riksdagsledamot, har initierat ett uppdrag till 
riksdagens utredningstjänst efter samtal med Henrik S och Ola A. Enligt den senaste 
rapporten från riksdagens utredningstjänst visar det sig att antalet individer med stöd eller 
subventionerad anställning minskar. 

Henrik S tror att dessa individer behöver utredande samtal och kartläggning för att deras 
behov och stöd ska kunna identifieras. Han ställer frågan: ”På vilket sätt kan NNS arbeta för 
ökade resurser till Finansiell samordning”? 

AU anser att frågan är mycket angelägen och man vill vara med och påverka och stötta 
arbetsförmedlingen. Viktigt är att kontakta arbetsförmedlingen för att få fram en gemensam 
bild tillsammans om man beslutar att föra fram ett förslag till regeringen om riktade medel. Ett 
förslag är att söka anslag för att starta pilotprojekt som kommer att pågå under några år. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att frågan tas upp på kommande styrelsemöte 19 augusti, där även Henrik Svedberg bjuds in 

att Ola Andersson tar kontakt med Jens Sandahl, prognoschef på arbetsförmedlingen, och 
Maria Kindahl, tjänsteman på arbetsförmedlingen, för att, tillsammans med Henrik Svedberg, 
stämma av den statistik som framkommit och föra vidare dialog 

att Kenneth Andersson kontaktar Marianne Fundahn för ett uppföljningsmöte med vidare 
dialog tillsammans med Henrik Svedberg och Ola Andersson 

 

§ 5 NNS Ekonomi 

●Ekonomisk redovisning- komplettering 

En ekonomisk rapport med NNS budget för 2021 har varit utsänd inför mötet. Detta är en 
komplettering till den rapport som var utsänd till styrelsen 28 maj och där fotnoter nu lagts till 
som beskriver vad varje rubrik innehåller. I övrigt har inga förändringar skett gällande NNS 
ekonomi under sommaren. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att godkänna den ekonomiska rapporten 

 

●Överföring av ekonomiuppgifter till SCÖ 

Något datum är ännu inte satt för när överföringen av ekonomitjänsten blir klar, men efter 
semestrarna kommer man att arbeta vidare. Kenneth Andersson övervakar processen. 
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Beslut: 

AU tackar för informationen. 

 

●Höjning av serviceavgift- Justering av dokument 

På NNS årsmöte 2021 gav styrelsen ett förslag att höja serviceavgiften för en långsiktig 
finansieringslösning av NNS verksamhet. Medlemmarna ansåg att detta förslag skulle 
förtydligas och en justering har nu gjorts och sänts ut som bilagor inför dagens möte. De 
justerade handlingarna ska gå ut till medlemmarna senast 31 augusti. AU föreslår att ett 
extra AU- och styrelsemöte behöver bokas in för att bereda handlingarna efter att förbunden 
kommit med sina synpunkter. 

En angelägen fråga är att om medlemmarna anser att medelstilldelningen inte ska höjas, går 
detta emot verksamhetsinriktningen som gäller mellan 2019-2022 och denna behöver skrivas 
om. 

Föreslagna tider för extra AU- och styrelsemöten är: 

AU 1 november, 15 -17.30 

Styrelsemöte 10 november, 08.00- 09.00 

Datum då remissvaren från förbunden ska ha kommit in: 29 oktober. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att lägga till en konsekvensanalys i dokumentet gällande verksamhetsinriktningen 

att föreslå styrelsen att godkänna justeringen av dokumentet 

att föreslå ovanstående mötestider för styrelsen 

 

●Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring moms 

Ett förslag över hur uppdraget ska vara formulerat är utformat och skickat till Ernst & Young. 
Ola Andersson hoppas kunna informera mer under kommande styrelsemöte då svar från 
Ernst & Young inte kommit innan dagens möte. 

Beslut: 

AU tackar för informationen. 
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§ 6 Verksamhetsinriktning 

6.1 Kontaktmannaskap 

Kenneth Andersson meddelar att han bokat in tider för att träffa förbunden i Västernorrland 
under hösten. 

Det är av största vikt att styrelsen tar tag i Kontaktmannaskap nu. Framförallt behöver 
ledamöterna informera och ta emot synpunkter gällande det justerade dokumentet ”Förslag 
till höjning av serviceavgift” för att underlätta det fortsatta beredningsarbetet. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att påminna styrelsen med att komma igång och fortsätta med Kontaktmannaskap. 

 

6.2 Extra styrelsemöte innan medlemsmöte 2 december? 

Denna punkt har hanterats ovan, se § 5 Höjning av serviceavgift. 

 

§ 7 Motion från Södra Dalarnas samordningsförbund 

En motion till NNS medlemsmöte 2 december 2021 har kommit från Södra Dalarnas förbund. 
Motionen ”En omorganiserad och kostnadseffektiv tjänstemannaorganisation för NNS” 
diskuteras i AU. Denna kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte för att samla 
ihop reflektioner från styrelsen. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att motionen, tillsammans med arbetsordningen, ska skickas ut till kommande styrelsemöte 
19 augusti. 

 

§ 8 NNS framtida tjänstemannastöd 

Ola Andersson kommer att sluta sin tjänst. AU planerar in ett datum för att gemensamt titta 
på hur det framtida tjänstemannastödet kommer att se ut. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att boka en tid för ett planeringsmöte kommande vecka 

 

§ 9 Rapportering från NNS pågående aktiviteter 

9.1 Centrumbildning 
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Ola Andersson och Mattias Bergström kommer att träffas nästa vecka för att planera hur en 
första inventering av vilka behov som finns i förbunden gällande ett innovation- och 
kunskapscenter. 

Beslut: 

AU tackar för informationen. 

 

§ 10 Remiss att svara på?– Vägen till ökad tillgänglighet– långsiktig, strategisk och i 
samverkan (S2021/05439) 

NNS har möjlighet att svara på remissen ”Vägen till ökad tillgänglighet– långsiktig, strategisk 
och i samverkan” (S2021/05439). Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet 
senast den 5 november 2021. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att ta upp frågan på kommande styrelsemöte 19 augusti och höra om intresse finns att bilda 
en arbetsgrupp för att svara på remissen. 

 

§ 11 Punktlista 

Den reviderade punktlistan har sänts ut inför mötet och gås igenom. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att godkänna punktlistan och föra den till handlingarna 

 

§ 12 Övrigt 

Fråga från förbundschef 

En fråga har kommit från en förbundschef: ”Har NNS en mall för delårsrapporter för oss lite 
mindre förbund, eller överhuvudtaget”? AU diskuterar frågan och anser att man får vända sig 
till Nationella rådet för denna typ av frågor. Charlotte Kardell kommer att svara 
förbundschefen. 

 

Möte med Nationella rådet (NR) 

Möte med NR var bokat i början av juli, men blev framflyttat. Inget nytt datum är klart ännu. 

 

Möte med förbund 
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Ola Andersson rapporterar att han haft kontakt med SOF Östra Södertörns förbundschef 
som erbjudit sig att stödja arbetet inom NNS. Ett uppföljningsmöte med SOF Östra Södertörn 
är planerat efter sommaren. 

 

§ 13 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av: 

 

Charlotte Kardell, Sekreterare 

Anne-Marie Larsson, Justerare 

Marie Svensson, Ordföranden 
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Underskrift  1 
Namn: Charlotte Kardell 
Personnummer: 19730706XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Sekreterare 
Datum och tid: 2021-08-11 08:55:15 (UTC) 
Transaktions-ID: 432a5accc4964f1d98fd9490e2fcb950 
 
Underskrift  3 
Namn: Anne-Marie 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice ordförande 
Datum och tid: 2021-08-11 11:04:30 (UTC) 
Transaktions-ID: e89e8a69dc384b9994d5360167d6af8a 

Underskrift  2 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: ordförande 
Datum och tid: 2021-08-11 08:57:09 (UTC) 
Transaktions-ID: 6715b3a229944c6f83a5f7161f57c8c9 
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