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Protokoll 
fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket 
för Samordningsförbund (NNS)  
Datum: 2019-11-14 kl. 13.00-16.00 

Plats: Arbetsförmedlingen, Elektrogatan 2 i Solna 
  
Närvarande: 
 
 
 
Adjungerad: 
 

Marie Svensson, ordförande 
Anne-Marie Larsson, vice ordförande 
Kenneth Andersson, kassör  
 
Ola Andersson  
 

  
Sekreterare: Micaela Magnusson  

§1 Mötets öppnande 
Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter tillägg av mötesplan som punkt 4. 

§3 Föregående protokoll: AU 2019-09-12 
Lämnades utan anmärkning och lades till handlingarna.  

§4 Mötesplan 2020 
Genomgång och fastställande av vårens mötestider.  
För arbetsutskottet:  
9 januari kl. 10-16, Anne-Marie Larsson bokar lokal i Landstingshuset.  
11 februari kl. 10-16, Ola Andersson bokar lokal hos SKL.  
22 april kl.10-16, Anne-Marie bokar lokal i Landstingshuset. 
9 juni testar AU zoom-möte, Ola Andersson ordnar konto för NNS räkning. 
För styrelsen: 
30 januari kl. 15-18.30 på Radisson Sky city.  
3 mars, Anne-Marie bokar lokal i Landstingshuset 
25 mars, troligen morgonen dag två på Finsam-konferensen behöver ett 
konstituerande styrelsemöte äga rum, au undersöker lokal på plats 
27-28 maj styrelseplanering från kl. 13 den 27/5 till kl. 15 den 28/5. Au un-
dersöker möjliga platser för dagarna. 
Årsmöte äger rum i samband med Finsam-konferensen i Halmstad, den 24 
mars ca kl.16.30-18. Micaela Magnusson tar kontakt med Cindy Marttiin, 
NR, gällande lokal.   

§5 Ekonomisk lägesrapport 
Genomgång av ekonomisk redovisning som Kenneth Andersson sänt ut in-
för dagens möte. Fråga har lyfts från Jonas Wells och Elin Asplund gäl-
lande orealistisk post för intäkter indikatorverksamheten. Detta utifrån bl.a. 
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sammanslagning av förbund i Göteborg vilket leder till mindre intäkt för indi-
katorverksamheten 2020. Arbetsutskottet ser över samtliga budgetposter 
och planerar för justering till årsmötet.  
Då en del frågetecken kvarstår kring helårsprognosen 2019 kontaktar Ken-
neth Andersson NNS ekonomistöd, Tobias Mård, för att reda ut oklarhet-
erna och återkopplar sedan till AU. 

§6 Verksamhetsinriktning 
Vara en mötesplats för NNS medlemmar 
6.1 Höstkonferensen - uppföljning 

Arbetsutskottet reflekterar över höstkonferensen, mycket energi bland med-
lemmarna och positiva samtal. Ola Andersson har samlat in anteckningar 
från gruppsamtal och de visar bland annat att medlemmarna vill att NNS tar 
en mer aktiv roll i politiken och arbetar via SKL. Arbetsutskottet föreslår att 
materialet presenteras styrelsen.  
Beslut: Arbetsutskottet uppdrar Ola Andersson att presentera materialet 
från höstkonferensen för styrelsen.  
Utveckla dialog med Samordningsförbunden  
6.2 Medlemsmöte- avstämning 

Medlemsmötet avlöpte väl och en rutin för hålltider inför kommande år och 
planering för medlemsmöte finns. Beträffande årsmötet har information om 
datum och plats samt information gällande nomineringar och motioner 
sänts till medlemmarna den 6 november. Informationen finns även publice-
rad på NNS webbsida. 
6.3 Ordförandekonferens  

Arbetsutskottet diskuterar bokning på Radisson Sky City för ordförandekon-
ferensen samt inbjudan och anmälningsförfarande. AU färdigställer inbju-
dan under nästa vecka samt kontaktar Samordningsförbundet Centrala Ös-
tergötland för hjälp med anmälningar.  
Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt 
och nationellt 
6.4 Medelstilldelning 

Utsedd arbetsgrupp (Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och Ola Anders-
son) arbetar vidare.  
6.5 Politiskt ställningstagande SKL gällande Finsam 

Arbetet pågår. 
6.6 Förbundschefers arbetsmiljö 

Ett telefonmöte med berörda är inbokat. 
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Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verk-
samhet  
6.7 Indikatorsarbetet 

Arbetsutskottet diskuterade budgeten för indikatorverksamheten 2020 och 
konstaterar att justering föreslås till årsmötet. 
Marie Svensson deltar vid utvecklingsgruppens möte den 2 december 
6.8 Upptäckt av våld  

Ola Andersson har arbetat med att ta fram överenskommelser mellan pilo-
ter och NNS men ännu inte landat i ett färdigt förslag då synpunkter inkom-
mit gällande ökad tydlighet och förslag om organisering. Arbetsutskottet 
diskuterar vikten av att NNS håller samman arbetet. Överenskommelsen 
stäms av med ordförande innan den sänds ut till piloterna. 
Ansökan om medel är sänd till Jämställdhetsmyndigheten. Ansökan har 
även sänts till Länsstyrelsen om ytterligare medel för att erbjuda en utbild-
ning i hedersrelaterat våld. 
6.9 Tjänstedesign 

Arbetsutskottet diskuterar frågan som uppkom på medlemsmötet gällande 
att budgetpost för tjänstedesign saknades i NNS budgetförslag för 2020. 
Arbetsutskottet konstaterar att inget beslut finns om finansiering därav av-
saknad av budgetpost.  
Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens 
förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå 
6.10 NNS möte med Nationella rådet 

Arbetsutskottet har samma dag genomfört möte med Nationella rådets ar-
betsgrupp. Ett positivt möte, nya tider är satta och NNS ska se över förslag 
på punkter att lyfta. 
6.11 Dialog nationell nivå 

Inget att tillägga. 
6.12 Återinföra politisk och finansiell samordning 

Arbete pågår i utsedd arbetsgrupp och en enkät är under arbete för att sän-
das till medlemmar. 

§7 Tjänstemannastöd NNS 
Arbetsutskottet resonerar kring behovet av utökat tjänstemannastöd i NNS 
och enas om att presentera förslag till styrelsen i januari. 
Marie Svensson undersöker möjligheten till administrativt stöd hos RAR 
från och med januari. 
Beslut: Arbetsutskottet bereder frågan om utökat tjänstemannastöd till sty-
relsen i januari. 
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§8 Dagordning styrelsen 
Under höstens planeringsdagar med styrelsen föreslogs att styrelsens leda-
möter skulle använda sina befintliga kontakter och ingångar inom politiken. 
Som stöd i inventeringen av kontakter har arbetsutskottet sammanställt två 
listor (SKL, arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, och socialutskottet) som 
föreslås sändas till styrelsen. 
 
Beslut: Micaela Magnusson uppdras skicka ut listorna till styrelse. 

§9 Övrigt 
Inget övrigt att lyfta 
§11 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 
 
 

Micaela Magnusson 
Sekreterare  
 
Justeras 
 
 
 
Marie Svensson 
Ordföranden 


