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Protokoll 

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

Datum: 2020-01-09 kl. 10.00-15.00 

Plats: Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 
  

Närvarande: 
 
 
 

Adjungerad: 
 

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

Ola Andersson  
Tobias Mård 

  
Sekreterare: Micaela Magnusson  

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.  

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Föregående protokoll: AU 2019-11-14, 2019-12-16 

Lämnades utan anmärkning och lades till handlingarna.  
Korrigering av lokal för framtida AU, den 11/2 äger rum hos SKR (bokad) 
och den 22/4 byter plats till Eskilstuna, Marie Svensson bokar lokal. 

§4 Ekonomisk lägesrapport 

Tobias Mård föredrar ekonomisk lägesrapport. Överskott beror på våldspi-
loten där NNS beviljades 1 miljon för 2019 samt ansökt om ytterligare me-
del från Länsstyrelsen och beviljats 410 tkr. Medel från Länsstyrelsen rekvi-
rerades 2019 men ska belasta 2020 års redovisning. Våldspiloten gav 73 
tkr mer i utgift för 2019 än budgeterat (detta på grund av större kostnad i 
uppstarten). Avtal med sakkunnig och operativt stöd är nu skrivna som re-
glerar takbelopp. Styrelsens arvoden visar på 46 tkr över budget. 

Arbetsutskottet resonerar kring hur mycket eget kapital NNS behöver. I 
dagsläget finns 2 miljoner i eget kapital. Förslagsvis har NNS en buffert 
som klarar betala ersättning och arvoden för drygt tre månader vilket inne-
bär att delar av nuvarande eget kapital kan användas. 

Budget för Indikatorverksamheten och tjänstemannastöd behöver justeras 
till årsmötet. Kenneth Andersson och Ola Andersson reviderar budget och 
lyfter det till styrelsen. 
 
Beslut: Kenneth Andersson och Ola Andersson reviderar budget och pre-
senterar styrelsen den 30 januari 
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§5 Verksamhetsinriktning 

Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

5.1 Höstkonferensen  

Ola Andersson har samlat in och sammanställt anteckningar från grupp-
samtal på höstkonferensen. Materialet presenteras styrelsen den 30 janu-
ari.  

Beslut: Arbetsutskottet uppdrar Ola Andersson att presentera materialet 
från höstkonferensen för styrelsen den 30 januari.  

5.2 Almedalen  

Ola Andersson rapporterar att arbetet är igång. Greta Henriksson har läm-
nat underlag till Ola Andersson för utskick till samtliga medlemmar gällande 
anmälan om bidrag och deltagande vid Almedalen.  

Beslut: Micaela Magnusson gör utskick till samtliga medlemmar gällande 
anmälan om bidrag och deltagande vid Almedalen. 

Utveckla dialog med Samordningsförbunden  

5.3 Årsmöte  
Meddelande om kommande årsmöte är sänt till medlemmarna den 6 no-
vember med datum för nomineringar och motioner samt kontaktuppgifter till 
valberedningen. Arbetsutskottet förbereder kallelse till årsmöte som skickas 
ut kommande vecka i enlighet med stadgarna. 
 
Micaela Magnusson har haft kontakt med Cindy Martiin (NR) som ordnat 
med lokal för årsmötet.  

5.4 Ordförandekonferens  

Arbetsutskottet avvaktar med körschema för dagen då det uppstått oklar-
heter gällande socialförsäkringsministerns, Ardalan Shekarabi, medverkan. 
Marie Svensson inleder och avslutar dagen, Ola Andersson modererar. 
Irma Görtz och Patrik Engström ansvarar för passet med politisk/finansiell 
samordning. SKR medverkar politiskt genom Arion Chryssafis.  

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt 
och nationellt 

5.5 Medelstilldelning 

Utsedd arbetsgrupp (Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och Ola Anders-
son) gör skrivning till Nationella rådet (NR) angående gemensam strategi 
för ökade medel.  

5.6 Politiskt ställningstagande SKR gällande Finsam 

Ola Andersson har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, för att undersöka avsikten med deras skriftliga ställningstagande, se 
nedan 5.11. 
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5.7 Förbundschefers arbetsmiljö 

Ett telefonmöte med förbundschefer är genomfört för att påbörja arbetet 
med en uppföljning av undersökningen som genomfördes 2013 av Elin 
Asplund.  

Utifrån det policydokument (Sobona) som finns framtaget gällande förbun-
dens arbetsmiljöansvar finns förslag om att bilda en arbetsgrupp genom 
NNS för att ta fram ett, för samordningsförbunden, gemensamt policydoku-
ment. 

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verk-
samhet  

5.8 Indikatorsarbetet 

Genomgång av förslag till jämställdhetsindikator som inkommit via mejl från 
Utvecklingsgruppen för indikatorsarbetet genom Jonas Wells. Marie Svens-
son föreslås kontakta och tillfråga Elin Asplund om att närvara vid styrelsen 
den 30/1 inför beslut om jämställdhetsindikator.  

Marie Svensson fick förhinder att delta vid utvecklingsgruppens möte den 
2/12.  

Uppsägning av indikatoravtal från Falun har inkommit. Ytterligare två för-
bund, Nedansiljan och Lund, har sagt upp sina avtal fr.o.m. 2020. Arbetsut-
skottet föreslår ge Jonas Wells och Elin Asplund, verksamhetsutvecklare, 
indikatorsarbetet i uppdrag att undersöka uppsägning av avtal. 

Beslut: AU lyfter förslag till beslut om jämställdhetsindikator till styrelsen. 

Beslut: Informera styrelse om uppsägning av avtal samt föreslå uppdrag till 
Indikatorsarbetets verksamhetsutvecklare att undersöka uppsägningar 

5.9 Upptäckt av våld  

Arbetet fortgår med våldspiloterna. NNS har även beviljats medel från 
Länsstyrelsen för att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck som ett 
led i våldspiloten. Utifrån detta är en dag inplanerad i Stockholm den 16 
april om hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens 
förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå 

5.10 NNS möte med Nationella rådet (NR) 

Vid senaste mötet diskuterades bland annat behovsanalyser. Arbetsutskot-
tet diskuterar vad som ska lyftas med Nationella rådet och planerar att un-
dersöka vilken dialog styrelsen anser att NNS ska ha med NR. Kommande 
mötestillfällen är den 18 mars och 27 maj, kl. 12-13.  

Beslut: Frågan angående dialogen med Nationella rådet lyfts till styrelsen. 

5.11 Dialog nationell nivå 

Ola Andersson har fört samtal med SKR och avsikten med deras skrivning 
var enligt dem önskan om dialog mellan SKR och NNS.  

mailto:micaela.magnusson@sfris.se
http://www.nnsfinsam.se/


 

  

 

Micaela Magnusson 

Ängsgatan 1a, 151 34 Södertälje · 070 – 363 85 30  

 micaela.magnusson@sfris.se 
 www.nnsfinsam.se 
 SID 4(5) 

 
 

NNS har gjort en skrivning till socialförsäkringsministern angående medels-
tilldelning och med önskan om möte. Ola Andersson har kontakt med Peter 
Wollberg angående möte.  

Ordförandekonferensen är ytterligare en arena för dialog på nationell nivå. 

5.12 Återinföra politisk och finansiell samordning 

Arbetsgrupp, bestående av Jonas Wells, Patrik Engström, Peter Johans-
son, Irma Görtz, Mikael Holmlund (SF Umeå Vännäs) och Ola Andersson 
planerar för en workshop den 11 maj. Det blir ett tillfälle för öppen diskuss-
ion.   

§6 Tjänstemannastöd NNS 

Arbetet fortsätter utifrån NNS ambitionsnivå i verksamhetsinriktningen krä-
ver mer tid än de 25% som finns idag. Utifrån detta beslutade arbetsutskot-
tet vid ett extrainsatt möte den 16 december att teckna ett tilläggsavtal för 
januari och februari om tjänstemannastöd på totalt 80%. 
 
Till NNS årsmöte behöver styrelsen kunna presentera ett underlag som be-
skriver NNS arbetes innehåll utifrån verksamhetsinriktning, styrelsen ambit-
ionsnivå och dagens förutsättningar. Marie Svensson med stöd av Ola An-
dersson föreslås skriva fram detta underlag för inriktningsbeslut om tjänste-
mannastöd på 80% till styrelsen.  
 
Beslut: Arbetsutskottet uppdrar Marie Svensson med stöd av Ola Anders-
son att formulera ett underlag till styrelsen utifrån NNS verksamhetsinrikt-
ning, ambitionsnivå och förutsättningar.  
 
Beslut: Föreslå NNS styrelse att lyfta frågan om ökat tjänstemannastöd till 
NNS årsmöte. 
 
NNS saknar sekreterare och administrativt stöd från och med februari. Ma-
rie Svensson har gått ut med förfrågan till styrelsen om ersättare, dock utan 
resultat. Därför föreslås information och uppmaning om att anmäla intresse 
publiceras på NNS webbsida. 
 
Beslut: Micaela Magnusson publicerar uppmaning till medlemmarna att 
komma in med intresseanmälan gällande uppdrag för NNS på NNS webb-
plats.  
 
Arbetsutskottet diskuterar NNS arkiv, kontakt med SKR föreslås för att un-
dersöka nyttjande av deras arkiv. 

§7 Genomgång av NNS pågående aktiviteter 

Micaela Magnusson presenterar en sammanställning över de aktiviteter 
som NNS arbetar med utifrån verksamhetsinriktningen. 

§8 Dagordning styrelsen 

Genomgång inför kommande styrelsemöte. Förutom det som lyfts vid da-
gen arbetsutskott görs en återkoppling från styrelsens planeringsdagar som 
inte hanns med vid förra styrelsemötet.  
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§9 Övrigt 

Marie Svensson och Ola Andersson var inbjudna till en träff med Stock-
holms läns samordningsförbund för att berätta om NNS. Det var ett kon-
struktivt samtal där information utbyttes. Liknande kan göras återkom-
mande då det är ett bra sätt att ta reda på vad som görs ute bland medlem-
marna och få deras inspel. 
 

§11 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Micaela Magnusson 
Sekreterare  
 

Justeras 
 
 
 

Marie Svensson 
Ordföranden 
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