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§1

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

§2

Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställs.

§3

Protokolljusterare
Till justerare av dagens protokoll beslutas Kenth Carlsson

§4

Anmälan om föregående protokoll
Styrelseprotokoll 2021-08-19 anmäls och läggs till handlingarna.

§5

NNS Medlemsmöte 2021
Mötet är den 2 december och kallelse gick ut den 30
september. En dialog har förts med förbundschef SF Östra
Södertörn Anna Lexelius om praktiskt stöd. AU, administration
och det tekniska kommer att sitta fysiskt i en lokal.
Valberedningen informeras om att ta fram förslag till
ordförandeskap och andra frågor. Önskan finns om att träffas
fysiskt men i nuläget är det svårt att hitta stor lokal i Stockholm.
Diskussion om att använda lokal på annan ort.
Beslut
Styrelsen beslutar att planeringen fortgår med grunden att vi ser
över formerna för mötet,

§6

NNS Ekonomi
6.1 Ekonomisk rapport
En ekonomisk rapport har sänts ut inför mötet, budgeten följs
och inga stora avvikelser. Kompletterar med att det införts ett
nytt ekonomisystem och nytt ekonomistöd i form av Emma
Esbjörnsson som ersätter Tobias Mårdh. I samband med
införandet av nytt ekonomisystem kommer det en ökad kostnad
både engångs och fortlöpande, kostnaderna kommer att föras
in i rapporten.
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska
redovisningen.

6.2 Möte med revisorerna
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Au rapporterar lite kort om mötet med NNS revisorer Johan Fält
och John Thornander, pratade då om hur man på bästa sätt
kan ge de bästa förutsättningarna för revisorerna att sköta sitt
uppdrag. Beskrev bland annat situationen av hanteringen av
ekonomin, nya ekonomisystemet och de lösningar som gjorts
på synpunkter som revisorerna hade.
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten

6.3 Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring
moms.
Uppdraget är ej slutfört då de har tappat ansvarig personal, nytt
möte är inbokat torsdag vecka 43 då ska det vara klart.
Beslut
Styrelsen godkänner rapporten.

§7

Rapport från NNS arbetsgrupper
7.1 Motion till NNS Medlemsmöte- En omorganiserad och
kostnadseffektiv tjänstemannaorganisation för NNS.
Den tillsatta arbetsgruppen har träffats digitalt ett par gånger
och även haft en träff med tjänstemännen. Ett arbete pågår
med att ta fram ett förslag till svar.

Beslut
Styrelsen godkänner rapporten

7.2 Skrivelse från samordningsförbunden om nytt system
som ska ersätta SUS
Skrivelsen har varit utsänt till styrelsen för kännedom. Det finns
sedan gammalt en SUS grupp och det är dom som tagit initiativ
till skrivelsen och framföra de synpunkter som finns. Problemet
är tidsplanen, det gamla systemet upphör vid årsskiftet och det
måste då finnas ett system som tar över.

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

7.4 Remiss att svara på- Vissa lagförslag med anledning av
en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds
2021:27)
NNS är utsedd till remissinstans för 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.

7.5 Remiss att svara på- SOU 2021:69 En sjukförsäkring
med prevention, rehabilitering och trygghet
NNS är utsedd till remissinstans för SOU 2021:69 En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 22 december 2021.
7.6 Samarbete mellan medlemmar- VIS
Ola och Mattias har intervjuat förbundschefer runt om i landet
utifrån behov av att samverka. Det finns ett samlat och stort
intresse av att utveckla samarbetsformer mellan förbunden.
Behoven av samarbetsområden skiljer sig åt beroende på
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förbundets storlek. Det finns behov av bättre stöd med arbetet
kring ledarskap, kvalitativt arbete.

§7

NNS kommande mötestider
Föreslagna mötestider är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AU 8 dec kl.13-16
AU 4 jan
Styrelse 12 jan kl. 9-15
Ordförandedag 13 jan
AU 21 jan kl. 9-12
AU 3 mars kl. 9-12
Styrelse 17 mars kl. 9-15
AU 24 mars kl. 9-15
Årsmöte 5-6-apr
Konstituerande styrelsemöte 6 april
AU 21 april kl. 9-12
Planeringsdagar med Styrelsemöte 19-20 Maj

Årsmötet hålls i samband med Finsam konferensen och
årsmötet kommer att hållas den 5 april på eftermiddagen.
Föreslagna tider önskas läggas som kalenderinbjudningar.
Beslut
Styrelsen godkänner de föreslagna mötestiderna.

§8

Kontaktmannaskap
Punkten utgår.

§9

Genomgång av NNS pågående aktiviteter
10.1 Information om rapport från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Arbetet kring vilka åtgärder som krävs/behövs för att få unga
som varken arbetar eller studerar att komma ut i sysselsättning
har förlängts. NNS är inbjudna att delta i det arbetet som
kommer att pågå fram till april 2022. Frågan är nu om det finns
någon förbundschef som är intresserad att ta vid när Ola slutar.
10.2 Möte med utredningen En uppväxt fri från våld
Regeringen har tagit initiativ till att ta fram ett förslag till hur man
arbetar med en “uppväxt fri från våld”. Den grupp som arbetar
med stoppa våldet har blivit inbjudna till regeringskansliet för att
ge synpunkter/erfarenheter på hur man kan arbeta med
frågorna utifrån samordningsförbundens perspektiv.
10.3 Stoppa våldet
Projektet slutar vid årsskiftet och arbetet med en slutrapport
har påbörjats. Rapporten kommer innehålla vad uppdraget var,
erfarenheter och kompletteras med filmer som
åskådliggör innehållet i samordningsförbundens sätt att arbeta.
Rapporten kommer vara klar vid årsskiftet. Det ligger ett förslag
på förlängning i regeringens budgetproposition om den går
igenom blir sannolikt projektet förläng ett år.

10.4 BIP
Stort intresse och mycket aktivitet med flera utbildningar på
gång. De färdiga BIP- utbildarna har redan påbörjat
nätverksarbete och de kommer att träffas löpande för att stötta
varandra, de kommer också att åka till växthuset i Köpenhamn
för att ta del av erfarenheter och arbetssätt.
§10

Övrigt
Inga övriga frågor tas upp.

§11

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