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Protokoll 

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

Datum: 
2018-11-22 kl. 17:00-17:45 

Plats: Telefonmöte 
  

Närvarande: 
 
 
 

Adjungerad: 
 

Övriga närvarande: 

Marie Svensson, ordförande §1-§5 
Anne-Marie Larsson, vice ordförande 
Jonny Springe, kassör 
 

Ola Andersson  
 

 
  
Sekreterare: Kjell Sjundemark 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Föregående protokoll 2018-10-31 

Tas upp för godkännande på au 2019-01-08  

§4 Ordförandekonferensen 2019-01-25 
Arbetsutskottet gick igenom förslag och idéer till konferensprogram. Pro-
grammet ska ha en politisk inriktning. Kontakt ska tas med SKL, Sobona – 
Jan Nilsson, Nationella rådet- Martin Jonasson. 
Angeläget att snarast ställa samman en inbjudan som kan läggas ut på 
NNSs hemsida.  
Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna inriktningen för konferen-
sen. Vidare att ge Ola Andersson i uppdrag att tillsammans med ordförande 
ta erforderliga kontakter med politiker och utforma konferensprogrammet 
samt inbjudan och återkoppla till Arbetsutskottet.  

§5 Våld i nära relationer 
Ola Andersson redogör för förslag till skrivelse till socialstyrelsen och soci-
aldepartementet med innebörden att det genomförs en pilotverksamhet i 
fem samordningsförbund för att ta fram en plan för utökad samverkan för 
att förbättra upptäckt av våld i nära relation. För att genomföra pilotverk-
samheten föreslås att regeringen avsätter motsvarande ca 1 mnkr till pilot-
verksamheten.  Erbjudandet om att ingå i pilotverksamheten föreslås 
skickas ut av NNS till alla medlemmar som får anmäla intresse.  
Beslut: Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget och uppdrar till Ola An-
dersson att skicka ut erbjudandet om att delta i en pilotverksamhet till NNSs 



 

  

 

 
 
 

medlemmar under förutsättning att socialstyrelsen och socialdepartementet 
ställer sig positiva till förslaget. 
 

§6 Samarbete med nationella samordnaren 
En av föreläsarna på höstkonferensen 12-13 november var Mandus Fryk-
man, nationell samordnare för en väl fungerande sjukskrivningsprocess.  
Ett intresse finns både hos samordnaren och NNS om ett samarbete kring 
sjukskrivningsprocessen dels för att lyfta fram det arbete som pågår inom 
flera samordningsförbund dels berätta om goda exempel på samverkan 
mellan myndigheter som har initierats genom samordningsförbund. 
Beslut: Arbetsutskottet ställer sig positiva till samverkan med den nation-
ella samordnaren kring en inventering av goda exempel på insatser för att 
förbättra sjukskrivningsprocessen. 
 

§7 Utskick till arbetsutskottet 2019-01-08 
Då nästa arbetsutskott är redan den 8 januari behöver utskick av kallelse 
och underlag ske redan före jul- och nyårshelgerna. 
 

§8 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
    

Vid protokollet 

Kjell Sjundemark 
Sekreterare 

Justeras 

 

Marie Svensson  Anne-Marie Larsson 
Ordförande §1-5  Ordförande §6-8 


