
 

 

  

   

   

 

 

 SID 1(5) 
 

Protokoll 

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

Datum: 2022-01-04 kl.09.00-10.45 

Plats: ZOOM 

Närvarande: 

 

 

 

Adjungerad: 

 

Marie Svensson, ordförande 

Anne-Marie Larsson, vice ordförande 

Kenneth Andersson, kassör 

 

Ola Andersson 

 

Sekreterare: Charlotte Kardell  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

§ 3 Anmälan om föregående protokoll 

Protokoll från NNS Medlemsmöte 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 4 NNS Ekonomi 

4.1 Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport för november 2021 har sänts ut inför dagens möte. En revidering av 
budget med prognos har gjorts efter detta, men var inte med i utskicket. Kenneth Andersson 
rapporterar att en del av NNS fondinnehav har avyttrats för att stärka upp det egna kapitalet 
inför 2022. Denna justering gjordes precis innan jul. Det egna kapitalet är nu ca 700 tkr. 

Beslut: 

AU beslutar: 



 

 

  

 

 
 

att godkänna den ekonomiska rapporten 

att uppdra Kenneth Andersson att ta fram den reviderade ekonomiska rapporten med 
prognos och även att ta reda på hur mycket av NNS fonder som har sålts av inför 
styrelsemötet 12 januari 

 

4.2 Uppdrag kring momsfrågor- Återkoppling från Skatteverket 

Enligt den momsutredning som gjorts av revisionsbyrån Ernst & Young kan NNS få tillbaka 
150 tkr för 2021. Emma Esbjörnsson och Peter Lardéus har skickat ett underlag till 
Skatteverket för att ta reda på om detta är möjligt. AU vet i dagsläget inte om svar från 
Skatteverket kommit. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att avvakta svar från Skatteverket 

 

§ 5 Kontaktmannaskap 

5.1 Utveckla arbetet med arbetsgrupper 

Under 2022 kommer NNS styrelse att fokusera mycket på att utveckla Kontaktmannaskap 
och arbete i arbetsgrupper. Förteckningen av uppdelningen över NNS Kontaktmannaskap 
har uppdaterats och skickats ut inför dagens möte. Listan behöver uppdateras ytterligare så 
att ledamöterna har ansvar för ungefär lika många förbund. Kontaktmannaskapslistan ska 
finnas tillgänglig på NNS hemsida när den är klar så att medlemmarna ska kunna se vem 
som är deras kontaktperson i styrelsen och själva kunna ta kontakt. 

AU diskuterar hur dialogen med förbunden kan förbättras via Kontaktmannaskap. Ett förslag 
är att konkreta uppdrag ska ges till styrelsen för att stämma av arbeten som pågår. Ett annat 
förslag är att styrelseledamöterna får redogöra för de Kontaktmanaskapsträffar man haft med 
förbunden på varje styrelsemöte. Då tar man också upp om det är någon särskild fråga som 
kommit upp och behöver diskuteras i styrelsen. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att då Kontaktmannaskapslistan har uppdaterats ska den skickas ut till medlemmarna och 
läggas upp på NNS hemsida 

 

5.2 Fråga från Förbundschef angående missade utskick 

En fråga har kommit från en förbundschef och handlar om att utskick från Finsam nationellt 
(med avsändare finsam.nu) inte kommer fram. Deras e-postleverantör hanterar dessa 
utskick som försök till spoofing och stoppar mejlen. Förbundschefen önskar informera om 
detta till andra förbund som kanske har samma problem. 

Beslut: 



 

 

  

 

 
 

AU beslutar: 

att ta med frågan till möte med Nationella Rådet 24 januari (se § 8.3) 

 

§ 6 Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsberättelse (VB) för 2021 behöver arbetas fram inför NNS årsmöte 5 april 2022. 
AU diskuterar vad som ska finnas med i VB 2021. Ola Andersson och Charlotte Kardell 
kommer att påbörja arbetet. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att uppdra Ola Andersson och Charlotte Kardell att påbörja arbetet med NNS 
Verksamhetsberättelse 2021 

 

§ 7 Rapport från NNS pågående aktiviteter 

7.1 Översyn över nuvarande arbetsordning och organisation 

En översyn över arbetsordning och organisation i NNS ska göras inför årsmötet 2022 och en 
arbetsgrupp som ska se över detta behöver tillsättas. AU diskuterar vilka som ska ingå i 
denna arbetsgrupp och föreslår att AU, Fredrik Lundén och Andraes Unger tillsammans med 
någon från styrelsen i SF Södra Dalarna ska ingå. SF Södra Dalarna har tillfrågats, men det 
är oklart vem som ska delta därifrån. Dessutom föreslås att tjänstemannastöd från 
föreslagna ledamöters förbund ska ingå. Peter Vigren, ordförande i SF Umeåregionen, har 
erbjudit sig att vara delaktig. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att Marie Svensson kontaktar Peter Vigren, Andreas Unger och Fredrik Lundén och tillfrågar 
dem att ingå i arbetsgruppen samt att invänta svar från SF Södra Dalarna om vem som ska 
vara med därifrån 

att Anne-Marie Larsson kontaktar Micaela Magnusson 

att Ola Andersson kontaktar Mattias Bergström, Greta Henriksson och Monica Widman 
Lundmark 

 

7.2 Personer med funktionsnedsättning 

Ola Andersson och Henrik Svedberg har bokat in ett möte med överdirektör Lars Lööf på 
Arbetsförmedlingen 19 januari. Man kommer bland annat att diskutera vikten av att 
Arbetsförmedlingen finns på plats fysiskt när man arbetar med utsatta grupper. Denna fråga 
kan också tas upp på det bokade mötet med Nationella Rådet 24 januari (se § 8.3). 

Tanken är att så småningom söka bidrag för att göra ett utvecklingsarbete som hålls ihop av 
NNS som plattform. Henrik Svedberg föreslås kunna kontrakteras av NNS att hålla ihop och 
driva arbetet. 



 

 

  

 

 
 

Beslut: 

AU tackar för rapporteringen. 

 

§ 8 Rapport från NNS pågående aktiviteter 

8.1 Stoppa våldet 

Regeringsuppdraget Stoppa våldet kommer att fortsätta även under 2022. 
Arbetsmarknadsutskottet har i dagarna aviserat att NNS erhåller 1 mkr i projektstöd. 

De som ingår i projektet- Anita Kruse, Charlotte Axelsson, Per Jonebrink och Ola Andersson- 
kommer tillsammans att planera och lägga fram ett förslag för det fortsatta arbetet. Förutom 
att behålla nuvarande arbetssätt och organisering i de 30 förbund som medverkat under det 
senaste året, vill man nu inkludera fler förbund som ska kunna utveckla arbetssättet genom 
att tillägna sig kunskap och metoder. Man räknar med att kunna ta emot 20 nya förbund.  

Man vill också visa upp projektet under Almedalsveckan 2022. 

Ola A erbjuder sig att fortsatt hålla ihop arbetet under en övergångstid. AU anser också att 
man vill behålla det team som hittills medverkat i projektet. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att Ola Andersson fortsätter att hålla ihop arbetet under en övergångsperiod. 

 

8.2 BIP 

Arbetet med BIP fortsätter. Under hösten 2021 har ca 5-6 utbildningar hållits där tre utbildare 
är utbildade. SF Centrala Östergötland har erbjudit sig att vara behjälpliga med den 
administrativa delen i arbetet. 

AU ser gärna att Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö från SF Halland fortsatt håller i BIP-
arbetet innan det finns en organisation. Ola Andersson har nu en sammanhållande roll i 
arbetet men någon behöver ta över denna roll då Ola slutar. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att Marie Svensson kontaktar SF Hallands förbundschef Samuel Grahn för att diskutera AU:s 
förslag med det fortsatta BIP-arbetet 

 

8.3 Möte med Nationella Rådet 24 jan 

AU- tillsammans med Mattias Bergström och Fredrik Lundén är inbjudna på ett möte med 
Nationella Rådet (NR) den 24 januari. Där ska man bland annat ta upp frågan om NR:s 
ifrågasättande av arbetet med Välfärd i Samverkan (VIS). 

Det är många som ifrågasatt NR:s agerande och ett omfattande arbete pågår på flera håll 
hur man ska få klarhet och kunna gå vidare. 



 

 

  

 

 
 

Beslut: 

AU tackar för informationen. 

 

8.4 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 ska ha kommit till Socialdepartementet senast 30 april 2022. 

AU föreslår att Monica Widman Lundmark håller i arbetet med att besvara remissen. 

Beslut: 

AU beslutar: 

att uppdra Ola Andersson att tillfråga Monica Widman Lundmark om hon vill hålla i arbetet 
med att besvara remissen 

 

§ 9 Punktlista 

Den reviderade Punktlistan har sänts ut inför dagens möte och AU går igenom denna. 

Beslut: 

Punktlistan uppdateras igen inför nästkommande AU-möte 21 januari. 

 

§ 10 Övrigt 

AU anser att styrelsemötet som ska hållas 12 januari ska vara digitalt pga. den ökade 
smittspridningen av Covid-19. 

 

§ 11 Avslutning 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av: 

 

Charlotte Kardell, Sekreterare 

Marie Svensson, Ordföranden 

Anne-Marie Larsson, Justerare 

 



 
 
 
 
 
 

Elektroniska underskrifter 
Det  här  dokumentet  har  skrivits  under  elektroniskt  av  en  eller  flera  personer 

Alla  elektroniska  underskrifter  listas  i  signaturpanelen.  De  tio  första  underskrifterna  listas  även  på  den  här  sidan. 
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elektroniska  underskrifter  enligt  eIDAS. 

Varje  underskrift  kan  valideras  med  en  PDF-läsare  med  stöd  för  signaturvalidering  eller  med  SignPorts  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,  följer  de  elektroniska 
underskrifterna  inte  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: 2022-01-21 13:01:46 UTC 
Transaktions-ID: ecefdf7952bb4221b8a87ef926f18f34 
 
Underskrift  3 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Ordförande 
Datum och tid: 2022-02-17 14:33:34 UTC 
Transaktions-ID: 8e79db943aa048c6adb528f0643d70d7 

Underskrift  2 
Namn: Anne-Marie Larsson 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice Ordförande 
Datum och tid: 2022-01-23 09:13:21 UTC 
Transaktions-ID: e1d6f61c982e4ca8a0cf55ed8ba50098 
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