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§1

Mötets öppnande
Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

§2

Dagordningens fastställande
Dessa justeringar görs av dagordningen:
Dialog med revisorerna stryks då endast en av revisorerna har
möjlighet att medverka.
§ 5 Personer med funktionsnedsättning och § 9 NNS framtida
tjänstemannastöd växlar plats med varandra.
Karin Blomstrand föreslår att § 6 NNS ekonomi ska läggas långt
ned på dagordningen eftersom flera av punkterna på
dagordningen- Motion från Södra Dalarna,
Verksamhetsinriktning och NNS framtida tjänstemannastödkan påverka NNS ekonomi. Marie Svensson föreslår att
dagordningen ska ligga fast.
Beslut:
Styrelsen beslutar att dagordningen ska ligga fast enligt
ordförandes förslag efter ovan nämnda justeringar av § 5 och §
9.

§3

Protokolljusterare
Till justerare av dagens protokoll beslutas Jonas Erlandsson.

§4

Anmälan om föregående protokoll
AU 2021-05-05, AU 2021-06-10, AU 2021-08-05,
Styrelseprotokoll 2021-05-28 anmäls och läggs till
handlingarna. Minnesanteckningarna från NNS
Planeringsdagar 2021-05-27/28 godkänns efter en redaktionell
ändring.

§5

Personer med funktionsnedsättning- Henrik Svedberg, SOF
Älv-och kust
Henrik Svedberg, förbundschef SOF Älv-och kust, medverkar
på dagens möte. Henrik vill uppmärksamma att det verkar som
att personer med funktionsnedsättning i förhållande till arbete
inte får det stöd som de har rätt att få på arbetsförmedlingen
och detta bör synliggöras. Det verkar som att
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arbetsförmedlingen inte identifierar dessa personer i tillräcklig
utsträckning.
Henrik visar en problembild där långtidsarbetslösheten ökar allt
mer. Samtidigt minskar de personer som erhåller lönestöd. Då
man jämför arbetsförmedlingens siffror för hur
långtidsarbetslösheten har sett ut mellan 2019-2020 med
Statistiska centralbyråns (SCB) statistik skiljer det sig markant
för personer med funktionsnedsättning och andra som har en
utsatt ställning på arbetsmarknaden. Enligt statistik från SCB
har arbetslösheten för funktionsnedsatta ökat med 46 %,
jämfört med arbetsförmedlingens siffror på 5 %.
Henrik föreslår att:



Finansiell samordning kan vara en del i att hantera
pandemins effekter på arbetslösheten.
Öka resurser till finansiell samordning och bidra på det
sättet till att hantera långtidsarbetslöshet för individer i
behov av samordnat stöd.

Henrik var inbjuden på det senaste AU-mötet 5 augusti där man
startat ett arbete med att etablera en kontakt med
arbetsförmedlingen. Ola Andersson har fört samtal med Jens
Sandahl, prognoschef på arbetsförmedlingen, som delar bilden
av hur situationen ser ut. Ola föreslår att man ska försöka att få
ett regeringsuppdrag och genomföra pilotprojekt, liknande
Våldsprojektet. En nära dialog med departement och sakkunnig
minister behövs.
Styrelsen är eniga om att frågan är viktig. NNS kan vara med
och stötta arbetsförmedlingen under sin reformering och
samtidigt sätta samordningsförbunden på kartan. Detta är
samordningsförbundens huvuduppdrag och mer medel behövs.
Vi kan hjälpa arbetsförmedlingen att fånga upp och synliggöra
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dessa individer. Viktigt att dessa personer inte hamnar mellan
stolarna.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att ge AU- tillsammans med Henrik Svedberg- i uppdrag att
göra en nationell uppvaktning.
§6

NNS Ekonomi
6.1 Ekonomisk redovisning- komplettering
Kenneth Andersson presenterar den ekonomiska redovisningen
som varit utsänd inför mötet. Detta är en komplettering till den
ekonomiska rapport som var utsänd inför styrelsemöte 28 maj,
nu med tillägg av fotnoter till varje post.
Styrelsen anser att denna rapport är tydlig och utförlig. Dock
föreslår man följande justeringar:





Viktigt att fotnoterna är kopplade till rätt post
Att rapporten kompletteras med en prognos för väntat
utfall vid årets slut
Indikatorprojekt ska bytas ut till Indikatorverksamhet
Att mer specifikt presentera vad som ingår i varje post,
t.ex. Tjänstemannastöd

Ola Andersson förklarar att posten Kostnad för hemsida innebär
köp av tjänst där ett avtal finns. Det finns också avtal gällande
Utbildningar där en viss procent tillfaller NNS.
NNS ekonomistöd kommer att bytas ut. Just nu förs diskussion
om vad NNS har för behov av hur den ekonomiska
redovisningen ska se ut framöver. Ett nytt ekonomiprogram
kommer inledningsvis att generera ökade kostnader. Bland
annat kommer licenskostnad och ekonomiprogram att kosta
runt 2000 SEK/månad. För övrigt är kostnaden för köp av tjänst
35 000 SEK/år, samma som tidigare.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att godkänna den ekonomiska redovisningen.

6.2 Höjning av serviceavgift- Förslag till långsiktig
finansiering av NNS verksamhet
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För att på lång sikt finansiera NNS verksamhet lade styrelsen
ett förslag till NNS årsmöte 2021 att höja serviceavgiften.
Årsmötet beslutade att dokumentet behövde kompletteras och
AU har nu arbetat fram ett förslag på detta. Dokumentet
tillsammans med bilaga har varit utsänt inför dagens möte.
Det färdiga dokumentet ska gå ut till förbunden senast 31
augusti med en remisstid till 29 oktober. Ett följebrev ska gå ut
tillsammans med dokumentet.
Styrelsen anser att dokumentet behöver kompletteras
ytterligare innan det går ut till medlemmarna. Det är viktigt att
vara tydlig med vad NNS har för ambition och vad som händer
om höjningen inte görs. Det är av största vikt att säkerställa en
långsiktig finansiering för NNS. Därför behöver styrelsen stå
fast vid NNS verksamhetsplan som är beslutad av
medlemmarna.
Flera av styrelseledamöterna rapporterar att man runt i
förbunden är osäkra på om man vill fortsätta vara med i NNS
om höjningen genomförs. Ledamöterna uppmanas att via
Kontaktmannaskap skicka en agenda innan handlingarna går ut
till förbunden så att medlemmarna vet att denna punkt ska
lyftas, förtydligas och förklaras på kommande
Kontaktmannaskapsmöte.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
●
●

●

att uppdra till AU att komplettera dokumentet med ett
förtydligande kring verksamhetsinriktningen och analysen.
att uppdra till Marie Svensson att skriva det följebrev som ska
gå ut tillsammans med dokumentet till medlemmarna. I
följebrevet ska det stå att frågan ska lyftas via
Kontaktmannaskap.
att styrelsen ska kunna ta del av kompletteringarna i slutet av
nästkommande vecka innan utskicket går ut så att styrelsen är
enade om vad som står i dokumentet inför utskick till
medlemmarna.

6.3 Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring
moms
Arbete pågår. Ernst & Young behöver dock kompletterande
uppgifter utifrån den arbetsbeskrivning som NNS skickat.
Beslut:

Sid 5 (9)

Sammanträdesprotokoll NNS

Styrelsen godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
§7

Verksamhetsinriktning
Vara en mötesplats för NNS medlemmar
7.1 Kontaktmannaskap
Flera av styrelseledamöterna rapporterar om att arbetet med
Kontaktmannaskap är igång. Möten är inbokade och/eller
genomförda.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att utifrån förslaget till långsiktig finansiering av NNS
verksamhet (§ 6 6.2) ha en kommunikation via
Kontaktmannaskap.

7.2 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått en
förlängning av uppdraget att arbeta med unga som varken
arbetar eller studerar. Nu finns en möjlighet att vara med att
utforma hur en förlängning av arbetet ska se ut. Ola Andersson
återkommer då mer information finns.
Beslut:
Styrelsen tackar för rapporten.
§8

Motion från Södra Dalarnas samordningsförbund
Södra Dalarnas samordningsförbund har inkommit med en
motion som varit utsänd till styrelsen inför dagens möte.
Motionen ska beslutas på NNS medlemsmöte 2 december
2021.
Styrelsen anser att motionen ”En omorganiserad och
kostnadseffektiv tjänstemannaorganisation för NNS” ska
behandlas samtidigt som § 9 ”NNS framtida tjänstemannastöd”
då båda handlar om det framtida tjänstemannastödet.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att en arbetsgrupp bestående av AU- tillsammans med Fredrik
Lundén och Andreas Unger- tillsätts som arbetar med förslag till
svar på motionen som är lagd från Södra Dalarna och NNS
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framtida tjänstemannastöd. Arbetsgruppen kommer att ha tät
kontakt med övriga styrelsen för att ta tillvara på deras åsikter.
§9

NNS framtida tjänstemannastöd
Ordföranden har informerat om att Ola Andersson kommer att
sluta sin tjänst runt årsskiftet 2021. Under denna punkt närvarar
enbart styrelsen.
Styrelsens ledamöter har en första diskussion där man
reflekterar över hur det framtida tjänstemannastödet ska se ut.
En arbetsbeskrivning för vad NNS tjänstemän ska utföra
föreslås, se § 8 för beslut.

§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)”. Bilaga har varit utsänd inför mötet. Svar på
remissen ska ha kommit till Socialdepartementet senast 5
november 2021.
Styrelsen anser att frågan är viktig och att NNS ska svara på
remissen.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att ge Ola Andersson i uppdrag att kontakta några
förbundschefer och höra om intresse finns att bilda en
arbetsgrupp som kan ge förslag på remissvar.

§11

Rapportering från NNS pågående aktiviteter
12.1 Centrumbildning
Mattias Bergström rapporterar under denna punkt. Avtal har
skrivits med Karlstads Centrum för tjänsteforskning och
Linköpings universitet. Man kommer under hösten att träffas
och arbeta vidare med att tillsammans inhämta vilka behov
förbunden har och vad de har för tankar kring en
centrumbildning.
Dialog har sedan länge förts med Nationella rådet (NR) för att
hitta en plattform. NR har nu ställt frågan till sina jurister som
svarar att det är tveksamt om man som förbund får använda
sina pengar till den här typen av verksamhet enligt
Finsamlagstiftningen.
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Endast muntliga resonemang har förts med NR. Man vet inte
vad skälet till att NR svarar på detta sätt är och vad i
lagstiftningen som åberopas gällande beslutet. Fredrik Lundén
anser att en fortsatt dialog med NR bör föras och försöka
involvera dem. En skrivning till NR där NNS styrelse står bakom
bör göras där man visar att man tar ställning i frågan.
NR har meddelat att en arbetsgrupp, där NNS är inbjuden,
planeras för att vidare diskutera frågan.
Jonas Erlandsson anser att man ska gå högre upp och kontakta
SKR, Arbetsförmedlingen och NR:s chefer.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att uppdra Marie Svensson och Fredrik Lundén att
underteckna den skrivning som ska gå ut till NR. Skrivningen
kommer att utformas av Mattias Bergström och Ola
Andersson.
att tacka för rapporteringen och lägga den till handlingarna.
12.2 Remiss att svara på: God och nära vård- Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)
NNS har möjlighet att svara på remissen ”God och nära vårdRätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)”. Svar på remissen
ska vara hos Socialdepartementet senast 30 september 2021.
En arbetsgrupp bestående av bland annat sju förbundschefer
arbetar med att skriva ihop ett remissvar.
Styrelsen föreslår att efter remissvaret kommit från
arbetsgruppen ska detta skickas ut till styrelsen via mail för
feedback och godkännande. Därefter kan svaret skickas till
Socialdepartementet.
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att godkänna förslaget.
12.3 Statistik från NNS webb
Besöksstatistik över antal inloggningar på NNS hemsida mellan
1-9 augusti 2021 har sänts ut som bilaga inför mötet. Detta görs
som del i ett arbete att utveckla NNS hemsida och statistik
skickas ut inför alla styrelsemöten detta år. Eftersom statistiken
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drogs ut under semesterperioden är det ganska lågt antal
besökare.
Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.
§12

Extra styrelsemöte innan medlemsmöte 2 december?
För att hinna bereda handlingar innan utskick till medlemmarna
inför medlemsmötet föreslår AU att ett extra styrelsemöte ska
bokas in. Andreas Unger föreslår att åtminstone ett av höstens
möten ska vara fysiskt.
Föreslagna mötestider är:
●Extra AU-möte 1 november, 15–17.30
●Extra styrelsemöte 10 november, 07.30-09.00
Beslut:
Styrelsen beslutar:
att godkänna de föreslagna mötestiderna.

§13

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14

Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.
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