
Sammanträdesprotokoll

Protokoll
Fört vid sammanträde med Föreningen Nationella
Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Tid: 2022-01-12 Kl. 09.00–12.00

Plats: ZOOM-möte

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
Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland
Andreas Unger, SOF Finsam Gotland
Kenth Carlsson, SOF Samspelet
Carolina Sondell, SOF Örnsköldsvik § 1-9.9.2
Karin Blomstrand, SOF Väst

Ej
Närvarande:

-

Övriga
Närvarande:

Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Monica Widman Lundmark, SOF Skellefteå-Norsjö
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland
Micaela Magnusson, SOF Södertälje
Meta Fredriksson-Monfelt, SOF Samspelet
Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik
Gudrun Emilsdòttir, SOF Väst
Jonas Wells, SOF Södra Dalarna § 9.9.1
Peter Lardéus, SOF Centrala Östergötland, ekonom, § 1-5
Ola Andersson, SOF Finsam Göteborg
Charlotte Kardell, SOF Centrala Östergötland

Underskrifter

Sekreterare Charlotte Kardell Paragrafer 1-12

Ordförande Marie Svensson Paragrafer 1-12

Justerare Jonas Erlandsson Paragrafer 1-12



Sid 2 (7)

Sammanträdesprotokoll NNS

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställs efter att två punkter lagts till under § 11 Övrigt.

§ 3 Anmälan om föregående protokoll

Protokoll från Styrelse 2021-10-13, 2021-11-10, AU 2021-11-01 och NNS Medlemsmöte
2021 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 4 Protokolljusterare

Till justerare av dagens protokoll beslutas Jonas Erlandsson.

§ 5 NNS Ekonomi

5.1 Ekonomisk rapport

Under denna punkt presenteras Peter Lardéus som ersätter Emma Esbjörnsson under
hennes föräldraledighet.

En ekonomisk rapport med utfall 2021-11 har sänts ut inför mötet. Kenneth Andersson
rapporterar att det dagarna innan Jul avyttrades en del av NNS fonder för att balansera det
egna kapitalet inför 2022. Vinsten för detta är ca 700 tkr. Dessutom kommer det läggas till 1
mkr i den ekonomiska redovisningen under projektet Våld i nära relationer då regeringen i
början av 2022 beslutat att tillsätta denna summa för projektet.

Styrelsen diskuterar hur mycket NNS ska ha i det egna kapitalet. Det är viktigt att det finns
ett tydligt beslut på syfte med och summa på det egna kapitalet. Marie Svensson föreslår att
Kenneth Andersson och Peter Lardéus inför nästa styrelsemöte 17 mars arbetar fram ett
underlag för styrelsen att besluta gällande det egna kapitalet.

Beslut:
Styrelsen beslutar:

att godkänna förslaget att Kenneth Andersson och Peter Lardéus inför nästa styrelsemöte 17
mars arbetar fram ett underlag för beslut om det egna kapitalet

att godkänna den ekonomiska rapporten

5.2 Uppdrag kring momsfrågor- Återkoppling från skatteverket

En utredning har gjorts av Ernst & Young gällande momsfrågor. Enligt denna utredning kan
NNS sannolikt få tillbaka momsmedel (46 %). Detta skulle i så fall sänka kostnaden för 2021
och hämtas hem i kvartal 4. Besked från skatteverket har ännu inte kommit. Därefter ska
man se över om moms från tidigare år kan betalas tillbaka.
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Beslut:
Styrelsen beslutar:

att Kenneth Andersson och Peter Lardéus fortsätter att bevaka frågan

§ 6 Kontaktmannaskap
Utveckla arbetet med arbetsgrupper
Förteckningen av uppdelningen över NNS Kontaktmannaskap har uppdaterats och skickats
ut inför dagens möte. Listan behöver kompletteras ytterligare och detta görs under mötet.

Flera av styrelseledamöterna samarbetar med varandra och har möten tillsammans och
detta uppmuntras även fortsättningsvis. De Förbundschefer som är kopplade till ledamöterna
uppmanas att gå ihop för att se till att ytterligare förstärka Kontaktmannaskap.

Vidare diskuteras att det ska finnas specifika uppdrag som ska ske via Kontaktmannaskap.

Beslut:
Styrelsen fastställer fördelningen av kontaktpersoner efter några justeringar.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2021

NNS Verksamhetsberättelse för 2021 är påbörjad. Ola Andersson och Charlotte Kardell
arbetar just nu med denna. Avstämning i styrelsen kommer att ske inför beslut på
styrelsemöte 17 mars.

Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten om NNS Verksamhetsberättelse 2021.

§ 8 Rapport från NNS arbetsgrupper

8.1 Översyn över nuvarande arbetsordning och organisation

- Övergång för tjänstemannastöd
Greta Henriksson, Monica Widman Lundmark och Mattias Bergström kommer att ta över en
del av de uppgifter som Ola Andersson har då han slutar den sista jan. Denna arbetsgrupp
har satts samman inför den omarbetning gällande tjänstemannastöd i NNS som ska göras.
Monica W L kommer också att sluta sitt uppdrag i mitten av mars och gör lite mer kortsiktiga
insatser.

Den nya organisationen beräknas vara klar till sommaren och man vill behålla de
verksamheter som är igång så mycket som möjligt med de som ingår i dessa. Ola erbjuder
sig att på uppdrag av NNS vara kvar i Våldsprojektet. Prioriteringar kommer att behöva göras
då denna tjänstemannagrupp redan har sina tidigare arbetsuppgifter som verksamhetsledare
samtidigt. Styrelsen och andra förbund uppmanas att ta ansvar för att fånga upp idéer och
vad som är på gång samt att meddela och stötta arbetsgruppen.

Beslut:
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Styrelsen tackar för rapporten.

- Arbetsgrupp som ser över nuvarande arbetsordning organisation
En arbetsgrupp som arbetar med det uppdrag styrelsen fick på NNS medlemsmöte 2021
behöver tillsättas. I uppdraget ingick att göra en översyn över nuvarande arbetsordning och
organisation till årsmötet 2022. Dessutom ska det ingå ekonomisk och organisatorisk
konsekvensanalys för olika alternativ. Resultatet ska redovisas och beslutas på NNS
årsmöte 5 april.

Andreas Unger, Fredrik Lundén, Patrik Engström från SOF Södra Dalarna, och AU med hjälp
av förbundschefer från de förbund som ledamöterna ingår föreslås ingå i denna arbetsgrupp.
Andreas Unger föreslås leda arbetsgruppen.

Det finns ett stort intresse bland förbunden att vara delaktiga i arbetet. Styrelsen anser att
man i arbetsgruppen ska ta till sig inspel och engagemang, men att hålla arbetsgruppen till
de föreslagna personerna. Ledamöterna uppmanas att stämma av och förankra det
grundmaterial som görs via kontaktmannaskapsträffarna för att undvika oklarheter.

Beslut:
Styrelsen beslutar:

att godkänna föreslagen arbetsgrupp som ser över nuvarande arbetsordning och
organisation

att snarast komma igång med arbetet då man ska få fram ett färdigt underlag inför utskick till
årsmötet

8.2 Personer med funktionsnedsättning
Kontakt är tagen och möte bokat 19 jan med överdirektör Lars Lööf på Arbetsförmedlingen.
Henrik Svedberg- förbundschef i SOF Älv&Kust- och Ola Andersson kommer att delta på
mötet för att diskutera möjligheten till Arbetsförmedlingens lokala närvaro för att kunna
arbeta med personer med funktionshinder.

Under mötet kommer man också lyfta frågan om det remissvar som NNS svarade på
gällande Arbetsförmedlingens engagemang i samverkan.

Henrik S har tagit kontakt med ESF- rådet och det finns möjlighet att söka bidrag för att
starta ett utvecklingsprojekt kring personer med funktionshinder.

Beslut:
Styrelsen godkänner rapporten.

§ 9 Rapport från NNS pågående aktiviteter

9.1 NNS Indikatorsarbete

Jonas Wells föredrar nuläget för Indikatorsverksamheten. Indikatorverksamheten mäter och
ger ett nationellt resultat för hur det går för Samordningsförbunden. Från och med 2022 är 44
förbund med i Indikatorverksamheten och det finns 15 verksamma Indikatorer.
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Resultatet för den nationella rapporten för 2021 är inte klar ännu, men Jonas W visar en
enkel kartläggning över vad resultatet visar. Årets resultat jämfört med 2018 visar lika eller
ökande siffror. Endast Indikator 15 som handlar om att arbeta förebyggande så att behovet
av samordnade insatser inte behöver bli aktuellt minskar. Ett förslag från styrelsen är att
fördjupa sig ytterligare i denna Indikator.

En nyhet som kommer efter sommaren är att deltagare kan svara i fritext. Man kan då
tydliggöra vad som står bakom siffrorna.

Karin Blomstrand föreslår att frågor gällande Indikatorverksamheten ska lyftas då man träffas
via Kontaktmannaskap.

Beslut:
Styrelsen tackar för rapporten

9.2 Stoppa våldet
Regeringsuppdraget att Stoppa våldet har blivit förlängt och NNS erhåller 1 mkr i projektstöd.
Man föreslår i arbetsgruppen att med hjälp av de medel som tilldelats kunna sprida
erfarenheter och det arbetssätt som arbetats fram till ytterligare förbund. I dagsläget ingår 30
förbund i projektet och man föreslår att ta in ytterligare 20 förbund under 2022. Förutom detta
vill man också bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta
ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon. Man vill också fortsätta med samma
uppsättning av personer i genomförandet av projektet.

Beslut:
Styrelsen beslutar:

att godkänna den föreslagna inriktningen och att de personer som hållit ihop arbetet
fortsätter att göra det

9.3 BIP
Inför 2022 planeras fler utbildningar att utbilda utbildare. Den resa som var planerad för
utbildarna till Vaeksthuset i Köpenhamn ställs in på grund av rådande pandemi.

Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö från SOF Halland föreslås att fortsatt hålla ihop arbetet
med BIP tills NNS hittar en mer stabil lösning för hur man ska hantera tjänstemannastödet.

Beslut:
Styrelsen tackar för rapporten

9.4 Möte med Nationella Rådet 24 jan
AU, Fredrik Lundén Mattias Bergström och Ola Andersson har blivit inbjudna på möte med
Nationella Rådet 24 jan. Där ska man bland annat diskutera Nationella Rådets
ifrågasättande av att förbunden samarbetar med egna medel.

Inför detta möte arbetas det intensivt på flera håll där man ser över lagstiftningen och
tolkningen av den. Eventuellt kan ett politiskt initiativ bli aktuellt framöver.

Dessutom ska Arbetsförmedlingens närvaro lokalt också lyftas upp på mötet.
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Beslut:
Styrelsen tackar för informationen.

9.5 Remiss att svara på
NNS har möjlighet att svara på remissen SOU 2021:93 “Från delar till helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet”. Svar på denna ska ha kommit till Socialdepartementet senast 30 april 2022.
Monica Widman Lundmark föreslås vara sammanhållande i arbetet med att svara på
remissen.

Beslut:
Styrelsen beslutar enligt förslaget

§ 10 Statistik från NNS webb

Statistik över webbesök på NNS hemsida för december och för hela 2021 har bifogats inför
dagens möte. Det som är mest frekvent av de delar av hemsidan som man tittar på är
Stoppa Våldet. I projektet har man aktivt arbetat med att föra ut information via NNS
hemsida.

Man kan se att besöksstatistiken ökar då någon särskild händelse äger rum.

En sammanställning över längre tid efterfrågas och detta tas med inför kommande utskick till
styrelsemöten.

Beslut:
Styrelsen godkänner webbstatstiken och lägger den till handlingarna.

§ 11 Övrigt

Nytt Samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vänern är nu bildat och ersätter från den 1 januari 2022
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Till det nya förbundet hör även
från den 1 januari 2022 Vänersborgs kommunområde. Förbundets nya område omfattar
därmed området Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Grästorp.

Det tidigare Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har beslutats att upphöra och
förbundet kommer därför att likvideras under 2022.

Melleruds kommun kommer from 1 januari 2022 att ingå i Samordningsförbundet Väst.

Fråga utifrån Kontaktmannaskap
En fråga har kommit upp i samband med Kontaktmannaskap. Frågan gäller att det i
samband med Arbetsförmedlingens reformering gör det svårare att använda ESF-projekt.
Detta föreslås att tas med till nästkommande styrelsemöte 17 mars. Greta Henriksson
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informerar att ESF-rådet önskar vara delaktiga under Finsam-dagarna för att ta upp denna
fråga.

Mattias Bergström informerar om att det den 27 jan kommer att hållas ett digitalt seminarium
i Centrala Östergötlands regi där Emil Johansson från Arbetsförmedlingen föreläser och
informerar kring reformeringen. Där finns även ESF-frågan med.

Avtackning av Ola Andersson
Ola Andersson tackar för ett gott samarbete genom åren. Därefter tackar styrelsen för det
ovärderliga arbete som Ola gjort i NNS.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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