
 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Protokoll 

Fört vid sammanträde med Föreningen Nationella 

Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 

Tid: 2021-11-10 Kl. 07.30–09.07 

Plats: ZOOM 

Beslutande: Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande 
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, Vice ordförande 
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör 
Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län 
Inger Trodell-Dahl, SOF Sydnärke 
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ § 1-6 
Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland § 1-6 
Andreas Unger, SOF Finsam Gotland 
Kenth Carlsson, SOF Samspelet 
Carolina Sondell, SOF Örnsköldsvik § 5.2-9 
Karin Blomstrand, SOF Väst- § 1-5.3 

Ej 
Närvarande:                 
 

 
- 

Övriga 
Närvarande: 
 

Charlotta Skålén, SOF RAR i Sörmland 
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län 
Monica Lundmark, SOF Skellefteå-Norsjö 
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland 
Meta Fredriksson-Monfelt, SOF Samspelet 
Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland 
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ 
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik 
Gudrun Emilsdòttir, SOF Väst 
Emma Esbjörnsson, SOF Centrala Östergötland 
Johan Fält, SOF Finsam Göteborg 
Ola Andersson, SOF Finsam Göteborg 
Charlotte Kardell, SOF Centrala Östergötland 
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Emma 

Esbjörnsson som är NNS nya ekonom hälsas välkommen till NNS. 

§ 2 Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställs. 

§ 3 Protokolljusterare 

Till justerare av dagens protokoll beslutas Kenneth Andersson. 

§ 4 Anmälan om föregående protokoll 

AU-protokoll från 2021-10-01 anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 5 NNS medlemsmöte 2021 

5.1 Genomgång av medlemsmötet 

NNS medlemsmöte 2021 kommer att hållas torsdag 2 december kl. 09.00-12.00. AU 

tillsammans med tjänstemannastöd och Per Jonebrink kommer att vara på plats fysiskt. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har erbjudit sig att vara behjälpliga med den 

tekniska delen och de kommer också att vara med på plats. Lokal är bokad. Handlingar 

ska gå ut senast 18 november. I detta utskick ska också information kring det praktiska 

som gäller inför- och under mötet bifogas. All information kommer också att finnas på 

NNS hemsida. 

Dagordning för medlemsmötet har skickats ut som bilaga inför dagens möte. Upplägget 

för medlemsmötet gås igenom. Gällande punkten Övriga ärenden kommer 

medlemmarna informeras om att man behöver föranmäla sina frågor innan mötet om 

man vill ha svar på frågorna under mötet. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen för medlemsmötet. 

 

5.2 Verksamhetsinriktning 2019-2022 och budget 2022 

Verksamhetsinriktning 2019-2022 och budget 2022 har justerats och sänts ut inför 

mötet. Förslaget att höja serviceavgiften är inte längre aktuell då övervägande av de 

svar som kommit från förbunden inte ställer sig bakom det. Budgeten är lagd utifrån 

dessa förutsättningar. 

På medlemsmötet ska en muntlig genomgång göras av valda delar av 

Verksamhetsinriktningen och budgeten. Därefter kommer man öppna upp för frågor. 

Synpunkter som kommer upp då Verksamhetsinriktningen gås igenom är: 

 Att förtydliga de konsekvenser som kan förväntas om tjänstemannastödet 

minskar 
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 Remisser som NNS ska svara på 

 NNS deltagande i Almedalsveckan 

 Att mycket snart påbörja arbetet med nästkommande Verksamhetsinriktning från 

2023 

 Att ytterligare tydliggöra vad som står under varje rubrik i budgeten 

 Att specificera vem som gör vad gällande tjänstemannastödet 

Ola Andersson rapporterar att revisionsbyrån Ernst & Youngs arbete med att se över 

momsfrågor snart är slutförd. Ola återkommer med vidare information efter att 

slutrapporten kommit. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att justera NNS Verksamhetsinriktning 2019-2022 och budget 2022 utifrån dagens 

diskussion. Därefter skickas denna ut till styrelsen via mail för eventuella ytterligare 

synpunkter och godkännande innan utskick till medlemmarna 18 november. 

 

5.3 Motion till NNS Medlemsmöte- En omorganiserad och kostnadseffektiv 

tjänstemannaorganisation för NNS 

En arbetsgrupp bestående av AU, Andreas Unger och Fredrik Lundén med hjälp av 

tjänstemän har arbetat fram ett förslag på svar på den motion som inkommit till NNS 

medlemsmöte. Detta svar samt motionen har varit utsänt inför dagens möte. 

Styrelsen för en diskussion över hur övergången kommer att se ut då Ola Andersson 

slutar sista januari 2022. NNS styrelse har nu ett gemensamt arbete framför sig för att 

hitta en lösning. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att godkänna arbetsgruppens svar på motionen efter en redaktionell ändring 

 

§ 6 Ordförandedagen 

Ordförandedagen var planerad att genomföras 13 januari 2022. Denna dag föreslås att 

flyttas fram på grund av tid- och resursbrist. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar: 

att ordförandedagen flyttas fram 

 

§ 7 Statistik över webbesök på NNS-webben 
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Statistik har tagits fram över antal sökningar på NNS webbsida för hela oktober 2021, 

med en jämförelsekurva för september 2021, för hela oktober och för sista veckan i 

oktober 2021. Denna statistik har sänts ut som bilaga inför mötet. 

Beslut: 

Styrelsen tackar för informationen. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Uppvaktning av stadssekreterare 

AU tillsammans med Samordningsförbundet Älv&Kust:s förbundschef Henrik Svedberg 

uppvaktade förra veckan stadssekreteraren Roger Mörtvik hos 

arbetsmarknadsministern. Detta för att uppmärksamma frågan att individer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut synliggörs då dessa 

har identifierats i mindre utsträckning sedan 2014. Samordningsförbunden kan vara 

behjälpliga med att identifiera dessa personer på ett bättre sätt så att de får den hjälp de 

har rätt till. Ytterligare ett möte angående detta är planerat idag med riksdagsledamöter 

från arbetsmarknadsutskottet. 

 

Gudrun Emilsdòttir undrar om kommande styrelsemöte 12 januari kommer att vara 

fysiskt och Marie Svensson svarar att det är planerat att vara fysiskt på plats. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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