
 
Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott – Föreningen Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) 
Tid: 2021-12-08, klockan 10.30–12.00 
Plats: ZOOM 

 

§ Dagordning 

1 Mötets öppnande 

2 Dagordningens fastställande 

Punkten 10.1 Rekrytering av samordnat tjänstemannastöd läggs till. 

3 Uppdrag till Ernst & Young angående utredning kring moms- Emma och Peter medverkar 
 
Nu är det klart. Frågan är nu vilka konsekvenser det svar som är givet får och hur vill vi handla? 

Emma redogör för hur hanteringen av moms skulle kunna se ut framöver. Förslaget är att ta kontakt med 
skatteverket kring de förmodade 150 000 kr som skulle kunna återföras 2021 som steg 1. I fall detta medges blir 
steg 2 att ställa frågan om NNS också kan få denna justering retroaktivt enligt utredningen. 

Beslut: Emma och Peter får i uppdrag att genomföra arbetet enligt ovan och återkomma till AU när skatteverket 
gett besked. 

4 Genomgång och uppdrag från NNS medlemsmöte 2021 

4.1 Verksamhetsinriktning 2019-2022 

Målen i VI ska revidera utifrån de beslut som togs på medlemsmötet. 

Utifrån de reaktioner som kom i frågan om Välfärd i samverkan finns behov av fortsatt dialog med Nationella 
Rådets information om Samordningsförbundens arena. 

Beslut: AU ger Ola A och Mattias B i uppdrag att ta fram en skrivning som skickas till NR med anledning av NR 
information till förbunden. 

AU tackar ja till möte med NR 24 januari 13-14 för fortsatt dialog. 

 
4.2 Budget 2022 

Styrelsens förslag godkändes vid medlemsmötet. 

Ny prognos behöver göras innan jul och det ordnar Kenneth A tillsammans med Emma E. 
 
 
4.3 Motion från Södra Dalarna 

 
Förslaget är att låta den redan tillsatta arbetsgruppen se över tjänstemannastödet och NNS organisering 
kompletterat med representant från motionställaren Södra Dalarna. Arbetsgruppen ska involvera och, nyttja 
kontaktmannaskapet och ha dialog med medlemmarna om hur detta ska utformas. 

Uppdraget är att komma till ett förslag som kan presenteras vid årsmötet 5 april. Det finns ett tydligt behov av att 
komma igång. Styrelsen informeras i januari och Marie tar kontakt med Södra Dalarna samt Gotland och 
Centrala Östergötland. 



  

5 Indikatorverksamhetens Verksamhetsplan och budget för 2022 

 
Medlemsmötet har fastställt den ekonomiska ramen. Hur de resurserna används delegeras till de ansvariga för 
verksamheten. Det finns ett behov av att styrelsen bjuder in de verksamhetsansvariga så att alla är uppdaterade 
och väl informerade om verksamheten. Beslut finns om att verksamheten ska rapportera löpande och att den ska 
vara skriftlig, men nu ser AU behovet av att få träffas. 

Beslut: Bjuda in verksamhetsansvariga till nästa styrelsemöte. 

6 Kontaktmannaskap 

Punkten bör vara med vid nästa styrelsemöte 

7 Rapport från NNS pågående aktiviteter 

7.1 Stoppa våldet 
Arbetsmarknadsutskottet fattar beslut den 13 december om en eventuell förlängning. 
Om beslutet tas behövs en organisation för uppdraget och styrelsen bör överväga hur hittillsvarande insatser kan 
förlängas. Punkten bör komma upp på punktlistan. 

 
 
7.2 BIP 
Arbetet fortgår och efterfrågan är stor. Även här behövs en organisation som kan hantera detta från 2022 och 
framåt. 

8 Information- Personer med funktionsnedsättning 

8.1 Möte med riksdagsledamöter 10 nov 
Delar av NNS AU tillsammans med Förbundschef Henrik S vid Älv och Kust har haft möte med statssekreterare 
Roger Mörtvik och arbetsmarknadsdepartementet. Vid mötet hänvisades till ESF-rådet samt 
Arbetsförmedlingen. Kontakter är tagna med ESF och Arbetsförmedlingen. 

Möte har också hållits med riksdagens arbetsmarknadsutskott den 10 nov i samma ärende. 

9 Punktlista 
 
Punktlistan är ett arbetsmaterial för AU med en förteckning över alla pågående aktiviteter och initiativ och har ett 
stort värde för kontinuiteten i arbetet. Listan bör användas som underlag för prioriteringar och som underlag för 
fördelning av uppgifter. 

10 Övrigt 

 
10.1 Rekrytering av samordnat tjänstemannastöd 

AU diskuterar en lösning för hur tjänstemannastödet ska utformas under våren fram till årsmötet och tills dess 
att det nya tjänstemannastödet kommit på plats. Diskussion förs med förbund om att hitta en lösning. 

4 januari har AU sitt nästa möte och till dess föreslås att ett konkret förslag presenteras. Arbetet leds av Marie S 
som också tar kontakt med berörda förbund. 

11 Mötets avslutande 



 
 
 
 
 

 

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. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
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. 
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Namn: Mattias Bergström 
Personnummer: 1973080XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: SCÖ 
Befattning: Förbundschef 
Datum och tid: 2022-01-21 15:31:03 UTC 
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Underskrift 3 
Namn: Marie Svensson 
Personnummer: 19740508XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Ordförande 
Datum och tid: 2022-02-17 14:32:41 UTC 
Transaktions-ID: f4e4367405014845891766c68e89f13e 

Underskrift 2 
Namn: Anne-Marie Larsson 
Personnummer: 19520830XXXX * 
Identifieringsmetod: Mobilt BankID 
Organisation: NNS 
Befattning: Vice Ordförande 
Datum och tid: 2022-01-23 09:11:05 UTC 
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