
 

Medlemsmötesprotokoll 

Sammanträdesdatum: 

2021-12-02 

Protokoll fört vid medlemsmöte- Föreningen Nationella Nätverket 

för Samordningsförbund (NNS) 2021-12-02 kl. 09.00–12.10, 

ZOOM/Arenavägen 47 i Stockholm 

 

§1 Medlemsmötets öppnande 

NNS ordförande Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar 

mötet öppnat. Styrelsen presenterar sig själva. 

§2 Fastställande av röstlängd 

Varje medlemsförbund har en röst. 46 medlemsrepresentanter är 

närvarande vid mötet, som totalt besöks av ca 95 personer. 

Beslut: 

Medlemsmötet fastställer röstlängden till 46 ombud. 

§3 Val av ordförande och sekreterare 

Irma Görtz, Samordningsförbundet Östra Östergötland, föreslås som 

ordförande och Charlotte Kardell, Samordningsförbundet Centrala 

Östergötland, föreslås som sekreterare till medlemsmötet. 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att välja föreslagen ordförande och sekreterare. 

Därefter tar Irma Görtz över ordförandeskapet. 

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Annica Alatalo, Samordningsförbundet Södra Norrbotten och Ajda 

Asgari Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslås till 

protokolljusterare. 

Maria Fälth från Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby- 

Sigtuna och Bertil Almgren Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

föreslås till rösträknare. 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att välja föreslagna protokolljusterare och 

rösträknare. 

§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Mötet utlystes genom utsänd kallelse 30 september och handlingar 

sändes 18 november. Vidare publicerades kallelse och handlingar på 

NNS webbsida i samband med utskick. 
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Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att godkänna mötets utlysning. 

§6 Fastställande av föredragslista 

Medlemsmötet godkänner och fastställer föredragslista. 

§7 Information om regeringsuppdraget Stoppa våldet 

Anita Kruse informerar under denna punkt och en film visas. 

Regeringsuppdraget ”Stoppa våldet” är nu inne på sitt tredje och sista 

år. En slutrapport kommer att vara klar i början av 2022. Projektet har 

varit mycket uppskattat och flera av medlemmarna på mötet ser det 

som angeläget att utveckla och arbeta vidare med dessa viktiga frågor. 

Förslag på förlängning av projektet även nästa år finns i regeringens 

budgetproposition. Beslut på detta beräknas komma efter årsskiftet 

2022. 

Beslut: 

Medlemsmötet lägger informationen till protokollet. 

§8 a) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år 

(2022) 

Kenneth Andersson presenterar styrelsens förslag. Medlemsavgiften för 

2022 föreslås vara oförändrad, det vill säga 200 SEK. 

En votering sker. Röstlängden fastställs till fortsatt 46 ombud. 

Resultatet av voteringen visar att samtliga 46 ombud ställer sig bakom 

styrelsens förslag. 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2022 ska vara 

oförändrad, det vill säga 200 SEK. 

b) Fastställande av verksamhetens inriktning med 

budget och flerårsplan samt serviceavgift 

NNS Ordförande Marie Svensson presenterar ”Verksamhetsinriktning 

2019-2022” som varit utsänd inför mötet. Marie tar upp några punkter 

som styrelsen ska fokusera extra mycket på kommande år: 

 att fortsätta utveckla NNS Kontaktmannaskap 

 att fortsätta utveckla NNS hemsida 

 att fortsätta uppvakta departement, ministrar och 

riksdagsledamöter 
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Fredrik Lundén presenterar arbetet med Välfärd i samverkan (VIS). Ny 

information har kommit från Nationella Rådet (NR). I ett nyhetsbrev 

ifrågasätter NR att samordningsförbund arbetar för att finansiera 

nationella strukturövergripande insatser. Arbetet med VIS är för tillfället 

pausat och man vill ta reda på hur och varför NR har kommit till detta 

ställningstagande. 

Kenneth Andersson, NNS kassör, föredrar budgeten för 2022. 

NNS styrelses förslag till beslut på NNS Verksamhetsinriktning 

2019-2022: 

 att ställa sig bakom NNS Verksamhetsinriktning 2019-2022 

Votering sker där totalt 44 ombud röstar. 43 ombud röstar för och 1 

ombud röstar emot. Medlemsmötet tillstyrker NNS 

Verksamhetsinriktning 2019-2022. 

Tilläggsyrkande lagt av Cristine Persson, Samordningsförbundet i 

Jämtlands län: 

 att styrelsen ska ta fram effektmål utifrån 

verksamhetsinriktningen 

NNS Styrelse yrkar avslag pga. att detta är sista året som denna 

långsiktiga verksamhetsinriktning gäller. Styrelsen får ta med sig frågan 

inför kommande verksamhetsinriktning. 

Votering sker där totalt 44 ombud röstar. 16 ombud röstar för Cristines 

förslag och 28 röstar emot. Medlemsmötet avslår detta tilläggsförslag. 

Tilläggsyrkande lagt av Lena Eldståhl, Norra Västmanlands 

Samordningsförbund: 

 att NNS ska ha en väl känd genomarbetad och i 

medlemsförbunden förankrad strategi för påverkansarbete i 

kommun, region och nationell nivå 

Styrelsen yrkar bifall på detta förslag. 

Votering sker där totalt 44 ombud röstar. 43 ombud röstar för förslaget 

och 1 ombud röstar emot. Medlemsmötet tillstyrker detta tilläggsförslag. 

Tilläggsyrkande lagt av Ajda Asgari, Samordningsförbundet Östra 

Södertörn: 

 att utveckla Kontaktmannaskap och att utveckla arbete med 

arbetsgrupper och ansvarsområden 

Styrelsen yrkar bifall på detta förslag. 
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Votering sker där totalt 44 ombud röstar. 43 ombud röstar för förslaget 

och 1 ombud röstar emot. Medlemsmötet tillstyrker detta tilläggsförslag. 

Tilläggsyrkande lagt av Per Inge Lidén, Samordningsförbundet 

Samspelet: 

 att återgå till föregående års formuleringar kring förväntade 

resultat i verksamhetsinriktningen under punkt 2 

Styrelsen yrkar bifall på detta förslag. 

Votering sker där totalt 42 ombud röstar. 36 ombud ställer sig bakom 

förslaget och 6 ombud röstar emot. Medlemsmötet tillstyrker detta 

tilläggsförslag. 

Förslag till beslut gällande budget 2022: 

 att ställa sig bakom NNS styrelses förslag till beslut gällande 

budget 2022 

Förslag lagt av Per-Inge Lidén, Samordningsförbundet Samspelet: 

 att förflytta 100 000 SEK från sekreterare till utvecklingstjänst 

En votering sker där totalt 45 ombud röstar. 39 ombud stödjer 

styrelsens förslag till budget och 6 ombud stödjer Per-Inge Lidéns 

förslag. Medlemsmötet tillstyrker styrelsens förslag till budget. 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar: 

att fastställa NNS Verksamhetsinriktning 2019-2022 och budget för 

2022 

att NNS ska ha en väl känd genomarbetad och i medlemsförbunden 

förankrad strategi för påverkansarbete i kommun, region och nationell 

nivå 

att utveckla Kontaktmannaskap och att utveckla arbete med 

arbetsgrupper och ansvarsområden 

att återgå till föregående års formuleringar kring förväntade resultat i 

verksamhetsinriktningen under punkt 2 

§9 Valberedningens uppdrag från NNS årsmöte 2021: 

Översyn av NNS arvoden 

På NNS Årsmöte 23 april 2021 fick Valberedningen i uppdrag att se 

över styrelsens arvoden. Valberedningen föreslår: 
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 att behålla nuvarande arvodesnivå för ordförande, arbetsutskott 

och styrelse för NNS och överlämna till NNS medlemsmöte att 

diskutera arvodesfrågan inför NNS årsmöte och återkomma till 

valberedningen med era eventuella synpunkter 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. 

§10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens 

förslag 

Samordningsförbundet Södra Dalarna har inkommit med en motion 

angående ”En omorganiserad och kostnadseffektiv 

tjänstemannaorganisation för NNS”. Andreas Unger föredrar motionen 

samt NNS styrelses svar. Styrelsen, som behandlat motionen föreslår: 

 att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred 

representation med uppdrag att göra en översyn över nuvarande 

arbetsordning och organisation till årsmötet 2022 

 att det i uppdraget ska ingå ekonomisk och organisatorisk 

konsekvensanalys för olika alternativ 

 att anse motionen som besvarad 

Beslut: 

Medlemsmötet beslutar att ställa sig bakom föreslagna beslut. 

§11 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmäls. 

§12 Medlemsmötets avslutande 

Medlemsmötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet 

avslutat. 

.  



 

Sid 6 (6) 
 

Sammanträdesprotokoll NNS 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Charlotte Kardell 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Irma Görtz 

Ordförande 

 

 

 

Annica Alatalo                                             Ajda Asgari 

Protokolljusterare                                        Protokolljusterare 
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Underskrift  1 
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Befattning: Ordförande 
Datum och tid: 2021-12-23 09:54:05 UTC 
Transaktions-ID: 5e59e8830dc447e8b6ef25967b2d41d3 
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Namn: Ajda Asgari 
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Personnummer: 19760801XXXX * 
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