
  

 

 
 
Vi vänder oss till alla samordningsförbund, runt om i landet! 
Sedan 2010 har Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet 
arrangerat möten under Almedalsveckan tillsammans med enskilda samordningsförbund. Intresset har 
varit stort. Med de gångna årens erfarenheter planerar vi nu för Almedalen 2015. Tema och röd tråd 
kommer, liksom tidigare år, att vara: RUSTA, SKAPA, SAMVERKA. 
 

 Hur RUSTAR vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? 
 Hur SKAPAR vi en arbetsmarknad för alla? 
 Vårt svar är att SAMVERKAN ger resultat och social hållbarhet! 

 

Vid fem frukostmöten (måndag – fredag) kommer vi att lyfta olika samhällsfrågor och visa problem-
lösningar som arbetas fram genom de svenska samordningsförbunden. Vår starka sida är att tänka 
utanför boxen, stuprör och hängrännor. Samverkan mellan samordningsförbundens parter ger effekter 
och resultat som ingen klarar på egen hand.  
 
Vill ni medverka under Almedalsveckan, 28 juni – 5 juli 2015? 
Aktuella frågor som kan vara särskilt intressanta är: Integration • Psykisk ohälsa (bland unga, äldre, 
kvinnor, män) • Samarbete med näringsliv – inkluderande arbetsmarknad, sociala arbetsintegrerande 
företag • Samarbete med skola, lärvux, särvux • Framtidens arbetsmarknad  • Eller något annat 
spännande ni vill presentera för en stor publik under Almedalsveckan. 
 

Vad kostar det att delta?  
Medverkande samordningsförbund står för egna resekostnader och boende. Genom FinsamGotland 
har vi tillgång till eget boende till självkostnadspris (preliminärt 1000 kronor per rum och natt). 
 

Anmäl intresse och förslag snarast (februari 2015): alfsve@telia.com 
Praktiska frågor: greta.henriksson@finsamgotland.se, mobil: 0707 - 430 436 
 
 Välkomna till Visby och FINSAM i Almedalen 2015! 

  

 Alf Svensson (NNS, RAR-Sörmland), Leif Klingensjö (SKL, Nationella Rådet) 
Ola Andersson (Nationella Rådet, DELTA), Greta Henriksson (FinsamGotland) 
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Än är det vinter i Almedalen… 
 

 
 
FINSAM I ALMEDALEN 
FINSAM har deltagit i Almedalsveckans program sedan 2010. Huvudarrangör är Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet. Medverkar gör också enskilda 
samordningsförbund.  
 

2014 arrangerade FINSAM fem frukostmöten och två lunchseminarier. Många intresserade 
kom också till vårt informationstält. 
Här finns programmet för 2014: www.finsamgotland.se/almedalen2014 
 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) är ett nätverk och språkrör för 
samordningsförbunden i Sverige med syfte att stöda och bidra till utveckling.  
Läs mer: www.nnsfinsam.se 
 

2008 bildades Nationella Rådet för finansiell samordning av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen: Syftet är bland annat att vara ett 
forum för strategiska frågor, samt information och erfarenhetsutbyte. 
Läs mer: www.finsam.se/nationellaradet 

 
OM ALMEDALSVECKAN 
Almedalsveckan har arrangerats i mer än 40 år. Det började med att Olof Palme talade från ett 
lastbilsflak i ett hörn av parken år 1968. Nu är Almedalen en unik demokratisk mötesplats för 
diskussioner och politik. Motstycke saknas både i Sverige och internationellt. 
 

Under åren som gått har veckan vuxit - såväl vad gäller antal dagar, medverkande som 
deltagande.  År 2014 arrangerades 3 513 evenemang av 1459 arrangörer under Almedalsveckan. 
Veckan brukar ha cirka 20 000 besökare. 
 

Riksdagspartierna är huvudarrangör och har varsin dag som huvudtalare från scenen i 
Almedalen. Programmet är rullande och ser ut så här 2015: 

• Söndag 28 juni - Centerpartiet  
• Måndag 29 juni - Socialdemokraterna 
• Tisdag 30 juli - Kristdemokraterna 
• Onsdag 1 juli - Sverigedemokraterna 
• Torsdag 2 juli - Miljöpartiet 
• Fredag 3 juli - Moderaterna 
• Lördag 4 juli - Västerpartiet 
• Söndag 5 juli – Folkpartiet 

 
Läs mer om Almedalsveckan här: www.almedalsveckan.info 
 


