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Protokoll 

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

Datum: 2021-10-01 kl. 15.00–17.00 

Plats: ZOOM 

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

Övriga närvarande: 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör 

 

Ola Andersson 

Mattias Bergström, SF Centrala Östergötland, § 6 

Anna Lexelius, SF Östra Södertörn, § 4-4.1 

Emmeli Söderholm, SF Östra Södertörn, § 4-4.1 

Sekreterare: Charlotte Kardell  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs efter två tillägg under § 12 Övrigt. 

§ 3 Anmälan om föregående protokoll 

Styrelseprotokoll från 2021-08-19 anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 4 NNS Medlemsmöte 2021 

4.1 Samarbete med SF Östra Södertörn- Anna Lexelius 

Förbundschef Anna Lexelius och biträdande Förbundschef Emmeli Söderholm, båda från SF 
Östra Södertörn, hälsas välkomna. Marie Svensson och Ola Andersson har haft kontakt med 
förbundet efter årsmötet 2021. Man har fört en diskussion om hur årsmötet 2021 fungerade 
ur olika perspektiv, bland annat att den tekniska delen tog onödig tid. Anna och Emmeli har 



 

 

  

 

 
 

nu erbjudit sig att hjälpa till med den tekniska delen på NNS medlemsmöte 2021. AU anser 
att detta är ett mycket bra förslag och tackar ja till erbjudandet. 

Vidare diskuteras olika tekniska lösningar, vikten av att medlemmarna ska få känna sig 
delaktiga och att en arbetsordning bör skickas ut inför mötet. 

AU planerar att presidiet tillsammans med Anna och Emmeli ska vara på en och samma 
plats under medlemsmötet. 

Beslut 

AU beslutar: 

att uppdra Marie Svensson och Ola Andersson att boka in och påbörja planeringsmöten 
tillsammans med Anna Lexelius och Emmeli Söderholm. 

att presidiet tillsammans med de som sköter den tekniska delen kommer att vara på plats 
fysiskt under medlemsmötet. 

 

4.2 Kallelse till NNS medlemsmöte 2021 

Kallelse till NNS medlemsmöte 2021 skickades 30 september. I enlighet med NNS stadgar 
har den då gått ut senast två månader innan medlemsmötet. 

I den preliminära dagordningen står § 8 Arvoden inom NNS. Det beslutades på NNS årsmöte 
2021 att Valberedningen skulle se över arvodesfrågan och återkomma med förslag till 
medlemsmötet. 

Beslut 

AU beslutar: 

att uppdra till Marie Svensson att kontakta valberedningen gällande § 8. 

 

4.3 Verksamhetsinriktning NNS 2019-2022, budget 2022 

NNS Verksamhetsinriktning (VI) för 2019-2022 har sänts ut som bilaga inför mötet. Denna 
kommer att justeras inför medlemsmötet. AU planerar kring arbetet med NNS styrelses 
förslag att höja serviceavgiften. Förslaget är nu ute på remiss till medlemmarna med svar 
senast 25 oktober. Viktigt att man via Kontaktmannaskap har en dialog med förbunden kring 
styrelsens förslag. 

Ytterligare ett AU-möte behöver bokas för att tillsammans gå igenom de synpunkter som 
kommit från förbunden på remissen och arbeta fram det slutgiltiga förslaget som läggs fram 
till styrelsen 10 november. 

Dessutom behöver man sy ihop detta med det pågående arbetet i styrelsens arbetsgrupp 
bestående av AU tillsammans med Andreas Unger och Fredrik Lundén. Denna arbetsgrupp 
arbetar med att besvara den motion som kommit från Södra Dalarnas samordningsförbund 
och samtidigt planerar för hur NNS framtida tjänstemannastöd ska se ut. 

Beslut 

AU beslutar: 



 

 

  

 

 
 

att uppdra Ola Andersson att påbörja arbetet med justeringar av VI 2019-2022. 

att boka ett extra AU-möte 19 oktober för att tillsammans arbeta fram det slutgiltiga förslaget 
som läggs fram till styrelsen 10 november. 

 

§ 5 NNS Ekonomi 

5.1 Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport med prognos för tidsperioden 2021-01-01-2021-08-31 har skickats ut 
inför mötet. För att rapporten ska vara tydlig har olika flikar, fotnoter och lista med rubriker 
lagts till. Eget kapital står som en egen flik i rapporten. 

Utifrån utfallet fram till 31 augusti ser NNS ekonomi ut att gå ihop efter den budget som lagts. 
Detta gäller också helårsprognosen utifrån där vi befinner oss just nu. 

Det nya ekonomistödet Emma Esbjörnsson har nu tagit över efter Tobias Mård. 

Beslut 

AU beslutar: 

att godkänna den ekonomiska rapporten och lämna över till styrelsen. 

 

5.2 Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring moms 

Ola Andersson tar kontakt med Ernst & Young för lägesbeskrivning. 

 

5.3 Förslag på långsiktig finansiering av NNS verksamhet- Höjning av serviceavgift 

NNS Förslag till långsiktig finansiering av NNS verksamhet- Höjning av serviceavgift är ute 
på remiss till förbunden. Svaren ska ha kommit till Charlotte Kardell senast 25 oktober för att 
hinna beredas av styrelsen. Efter att svaren inkommit kommer arbetsgrupperna att arbeta 
vidare med frågan. 

Beslut 

AU beslutar: 

att avvakta arbetet tills remissvaren kommit. 

 

§ 6 Samarbete mellan NNS medlemmar- Välfärd i samverkan 

Mattias Bergström, Förbundschef i SF Centrala Östergötland, medverkar för att informera om 
hur arbetet med välfärd i samverkan (VIS) fortskrider. Man har fyra planerade månadsträffar 
med de förbundschefer som är anslutna till NNS. Man har dessutom haft s.k. fokusgrupper i 
mindre grupper, även här med förbundschefer. I fokusgrupperna har man lyssnat på tankar, 
funderingar och perspektiv på idén om VIS. En förhoppning med VIS är att förbunden i ökad 
grad ska kunna samarbeta, bli starka, äga spetskompetens, testa och påverka tillsammans. 
Detta skulle kunna ske i ett nära samarbete eller via NNS som plattform. 



 

 

  

 

 
 

Nästa steg är att tala om vad som fångats upp hos förbunden. Man ska också se över vilka 
nuvarande samarbeten som finns i förbunden. En ambition är att det ska finnas ett konkret 
förslag från NNS över hur det framtida arbetet ska se ut. 

Nationella Rådet (NR) har ifrågasatt om man som förbund får använda sina pengar till den 
här typen av verksamhet enligt Finsamlagstiftningen. I en skrivelse frågar NNS NR angående 
deras agerande och vill få ett förtydligande kring den slutsats som tagits. Denna skrivelse 
ska undertecknas och skickas till NR. 

AU har sedan tidigare fått förslag på tider för ett planerat möte med NR. Mattias tillfrågas att 
vara med på detta möte där man då kan diskutera frågan vidare. 

Arbetet med VIS ska tas upp i NNS Verksamhetsinriktning. 

Beslut 

AU beslutar: 

att det planerade arbetet med VIS går vidare. 

att skrivelsen till NR ska undertecknas och skickas iväg. 

att uppdra till Marie Svensson att tacka ja till NR:s inbjudan 18 oktober tillsammans med 
Mattias Bergström. 

 

§ 7 Verksamhetsinriktning 

7.1 Kontaktmannaskap 

AU för en diskussion om hur man ska förmedla den information som kommer från 
kontaktmannamöten. Formerna för detta bör diskuteras på kommande styrelsemöte 13 
oktober. 

Kenneth Andersson berättar att man haft möte med samordningsförbunden i de nordligaste 
länen. Det var ett mycket bra möte där man förde diskussion om vad NNS gör och har för 
uppgifter. 

Beslut 

AU beslutar: 

att lyfta en dialog om formerna för Kontaktmannaskap på styrelsemötet 13 oktober. 

 

7.2 Skrivelse från samordningsförbunden om nytt system som ska ersätta SUS 

Ola Andersson informerar om en skrivelse som skickats till Försäkringskassan angående det 
nya system som ska ersätta SUS efter 2022. Denna skrivning har gjorts av en arbetsgrupp 
med ett stort antal av samordningsförbunden i landet där även Ola är med. Förhoppningen är 
att skrivelsen både ska bidra till att det nya uppföljningssystemet blir så bra som möjligt för 
sina syften och att diskussionerna om det nya systemet fördjupats i många förbund. 

Beslut 

AU tackar för informationen. Skrivningen kommer att vara med på styrelsemöte 13 oktober 
för kännedom. 



 

 

  

 

 
 

 

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

NNS är utsedd till remissinstans för Vägen till ökad tillgänglighet– långsiktig, strategisk och i 
samverkan (S2021/05439). Remissvar ska lämnas till Socialdepartementet senast 5 
november 2021. En arbetsgrupp bestående av Meta Fredriksson-Monfelt, Pär Eriksson, 
Gudrun Emilsdòttir, Raéd Shaqdih, Charlotta Skålén och Ola Andersson arbetar just nu med 
att få fram ett förslag på remissvar. Ungefär en vecka innan remissen ska skickas iväg 
kommer det färdiga förslaget att gå ut via mail till styrelsen för påsyn och godkännande. 

Beslut 

AU beslutar: 

att arbetsgruppen arbetar fram ett förslag som sedan skickas ut till styrelsen för påsyn och 
godkännande. Därefter skickar Charlotte Kardell iväg det färdiga remissvaret dit det ska. 

 

7.4 Remiss att svara på- Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

NNS har möjlighet att svara på ytterligare en remiss Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27). Remissvar ska lämnas till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 12 november 2021. En arbetsgrupp bestående av 
Monica Widman, Mattias Bergström, Joakim Ivarsson, Greta Henriksson, Helene Ohlsson, 
Micaela Magnusson och Ola Andersson arbetar med att få fram ett förslag på remissvar. 

Beslut 

AU beslutar: 

att arbetsgruppen arbetar fram ett förslag som sedan skickas ut till styrelsen för påsyn och 
godkännande. Därefter skickar Charlotte Kardell iväg det färdiga remissvaret dit det ska. 

 

§ 8 Motion till NNS Medlemsmöte- En omorganiserad och kostnadseffektiv 
tjänstemannaorganisation för NNS 

En arbetsgrupp bestående av AU tillsammans med Andreas Unger och Fredrik Lundén 
arbetar just nu med att få fram ett svar på motionen En omorganiserad och kostnadseffektiv 
tjänstemannaorganisation för NNS. Motionen har kommit från SOF Södra Dalarna och ska 
tas upp på NNS medlemsmöte 2021. 

Beslut 

AU beslutar: 

att arbetsgruppen arbetar vidare med att få fram förslag på svar på motionen. 

 

§ 9 Punktlista 

En uppdaterad version av AU:s punktlista har varit utsänd inför mötet. 



 

 

  

 

 
 

Beslut 

AU tackar för informationen. 

 

§ 10 Sammanställning av NNS avtal 

En sammanställning av NNS gällande avtal har skickats ut inför mötet. Denna 
sammanställning gås igenom för att se över vilka avtal som NNS har, vilka avtal som 
behöver förnyas osv. 

Beslut 

AU tackar för informationen. 

 

§ 11 Rapport från NNS pågående aktiviteter 

11.1 Information om rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Ola Andersson informerar att han nästa vecka har ett bokat möte med Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ola kommer att rapportera från detta möte på 
kommande styrelsemöte. 

 

11.2 Möte med utredningen En uppväxt fri från våld 

Arbetsmarknadsdepartementet kommer att göra en utredning En uppväxt fri från våld (A 
2021:02). Utredningen har i uppdrag att lämna ett förslag till en samlad nationell strategi för 
att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetsmarknadsdepartementet har hört av sig med en önskan att boka in ett möte med Ola 
Andersson och arbetsgruppen som ingår i uppdraget Stoppa våldet för att ta del av 
erfarenheter kring regeringsuppdraget Stoppa våldet. 

 

11.3 Genomförda utbildningar i förbunden 

Det pågår JGL-och BIP-utbildningar just nu. Gällande BIP-utbildningarna finns en viss 
osäkerhet hur många tillfällen det kommer att bli. Ola kommer att berätta mer på 
styrelsemöte 13 oktober. 

 

11.4 Insatser från arbetsförmedlingen för personer med funktionsnedsättning 

Ola Andersson och Kenneth Andersson tillsammans med Henrik Svedberg från SF Älv och 
Kust arbetar med frågan kring att personer med funktionsnedsättning inte får tillgång till de 
insatser som de har rätt till på arbetsförmedlingen. Detta beror på att dessa personer inte 
identifieras på rätt sätt. Samordningsförbunden skulle kunna hjälpa till i arbetet att identifiera 
dessa personer. 

Planer finns på eventuell uppvaktning till ansvarig minister/stadssekreterare. 

11.5 Stoppa våldet 



 

 

  

 

 
 

Regeringsuppdraget Stoppa våldet löper ut 2021. I en budgetproposition finns förslag att 
projektet ska förlängas nästa år. Projektet är mycket uppskattat och om förslaget går igenom 
kan det spridas till fler förbund. 

 

 § 12 Övrigt 

Remiss att svara på: SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet 

NNS har fått möjlighet att svara på ytterligare en remiss: SOU 2021:69 En sjukförsäkring 
med prevention, rehabilitering och trygghet. Svar på denna är senast den 22 december 
2021. Då denna remiss är mycket omfattande anser AU att fokus blir att svara på det som är 
relevant för NNS. Man föreslår att svara på remissen på ett likande arbetssätt som de två 
ovanstående remisserna. Denna punkt tas upp på kommande styrelsemöte 13 oktober. 

 

NNS Mötesplan 2022 

En mötesplanering för våren 2022 behöver göras. Ett förslag på mötestider ska skickas ut 
inför styrelsemötet 13 oktober. Marie Svensson, Ola Andersson och Charlotte Kardell ser 
över detta och skickar ut förslaget till styrelsen inför mötet. 

 

§ 13 Avslutning 

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 

 



 
 
 
 
 
 

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: 2021-10-26 11:06:14 (UTC) 
Transaktions-ID: 47c05d840d004429a6f71a28bb443c87 
 
Underskrift  3 
Namn: Anne-Marie Larsson 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice ordförande 
Datum och tid: 2021-11-03 12:47:47 (UTC) 
Transaktions-ID: 4c37022c9d8c4e00a349fc8be0ecd49e 

Underskrift  2 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: ordförande 
Datum och tid: 2021-10-26 11:29:56 (UTC) 
Transaktions-ID: 741791b2545b449bb01685bc82c0ffc0 
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