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1. Inledning 

Styrelsen för föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund vill med denna verk-
samhetsinriktning tydliggöra NNS långsiktiga ambition och med budget lyfta fram de områ-
den som är prioriterade för verksamhetsåret 2019.  

NNS bildades som ett nätverk den 4 november 2009 för att tillgodose samordningsförbun-
dens behov av information, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande samt önskemål om att 
samordna och föra fram förbundens synpunkter och unika erfarenheter i olika sammanhang. 
Den 1 januari 2012 ombildades NNS till en förening.  

NNS har som övergripande mål att stödja och utveckla samordningsförbund som en viktig 
aktör för vårt gemensamma välfärdsarbete. Genom samverkan mellan myndigheter kan vi 
både se till att våra resurser används effektivt och att våra medborgare kommer rätt i välfär-
den och får tillgång till adekvata insatser. Samordningsförbunden har en tydlig lokal ansats 
och NNS ser det som angeläget att välfärden kan både ha ett lokal och ett centralt perspek-
tiv. Central styrning främjar likabehandling och rättstillämpning och det lokala perspektivet 
har möjlighet att utforma organiseringen av välfärdstjänster utifrån deltagares behov.  

Samordningsförbund är en egen juridisk person och är att betrakta som en självständig aktör 
och med uppgiften att stödja och utveckla myndigheters samverkan. Detta lokala arbete som 
sker via samordningsförbunden är unikt i världen och ofta förenat med utmaningar. NNS har 
därför en viktig och stödjande roll för sina medlemmar. 

74 av landets 83 samordningsförbund var medlemmar per den 30 september 2018.  

NNS har under 20-21 september 2018 tagit fram förslag till inriktning och uppgifter för NNS 
kommande verksamhetsår. Dessa förslag grupperas efter de ändamål som föreslås i de 
stadgar som medlemmarna ska besluta vid kommande extra årsmöte den 13 nov 2018.  

Under planeringskonferensen enades man om att det övergripande målet för NNS ska vara: 

Samordningsförbundet ska vara första alternativet vid samverkan inom välfärdsområdet 

Bakgrunden är att Samordningsförbunden används inte i den utsträckning som vi anser att 
våra invånare och välfärdsarbetet behöver. Genom en bättre samordning mellan välfärdsak-
törerna kan vi hjälpa fler invånare att lättare komma ut i arbete. Vi kan bidra till att myndighet-
ers legitimitet ökar och vi kan se till att de samlade resurserna används effektivt. 

Men för att lyckas med detta behöver vi vara mer kända och upplevas som ett självklart alter-
nativ när politiker lokalt, regionalt och nationellt ska utveckla och organisera välfärden. 

För att uppnå detta mål kommer vi att under kommande planperiod fortsätta pågående ut-
vecklingsarbete inom NNS, utveckla nya strategier och insatser och arbete med dessa ge-
nom att samverka och använda medlemmars intresse och kompetens.  

2. Nationella Nätverkets för samordningsförbundens verksamhets-
inriktning 2019 - 2022 

Verksamhetsplanen omfattar följande områden i enlighet med NNS stadgar 

• vara en mötesplats för NNS medlemmar; 

• utveckla dialog med Samordningsförbunden; 

• vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och 
nationellt,  

• med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksam-
het; 

• Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens för-
utsättningar på lokal, regional och nationell nivå 
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2.1. Vara en mötesplats för NNS medlemmar 

NNS kommer att verka för att medlemmarna kan mötas och utvecklas kring kompetensut-
veckling och kunskapsutbyte. Mötesplatsen ska också bidra till att skapa goda relationer och 
ge lust och energi. Detta förutsätter att mötesplatsen upplevs som meningsfull genom rele-
vant innehåll och bra arbetsformer. 

NNS ska också pröva virtuella mötesformer i högre omfattning. Hemsidan kan utvecklas till 
att synliggöra medlemmars verksamhet. 

Förväntat resultat 

Medlemmarna ska uppleva att NNS är en väl fungerande mötesplats. 

2.2 Utveckla dialog med Samordningsförbunden 

NNS styrelse ska ta på sig rollen att aktivt utveckla dialogen med samordningsförbunden och 
dess styrelser. Detta ska ske bland annat genom att utveckla fler kontaktvägar till samord-
ningsförbunden. Dialogen ska kännetecknas av transparens och kunna föras direkt med 
samordningsförbunden genom deltagande på styrelsemöten. Styrelsen ska ha arbetsformer 
och förhållningssätt som gör att SF uppmanas kontakta NNS. Vidare ska hemsidan också 
användas för att fånga upp medlemmars förväntningar och önskemål. 

Förväntat resultat 

Medlemmarna anser att det finns en väl fungerande dialog inom NNS 

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

NNS styrelse ska aktivt ta reda på medlemmars intresse, vilka frågor som är angelägna och 
vilka frågor som medlemmarna vill att NNS driver. Detta ska ske på flera sätt som exempel-
vis dialoger i samband med konferenser, styrelserepresentanterna har aktiva dialoger i sina 
närområden och eventuellt enkäter till medlemmarna. 

NNS ska bidra till ökad kontakt med andra samhällsaktörer inom välfärdsområdet för att bi-
dra till en konstruktiv dialog kring välfärdsuppdraget. Samordningsförbunden är unika även i 
bemärkelsen av att kunna ha ett helhetsperspektiv på individen, myndigheternas insatser 
samt samhällsnytta, Dessa erfarenheter ska NNS lyfta i de politiska församlingarna på lokal, 
regional och nationell nivå.  

Förväntat resultat  

Medlemmarna ska uppleva att NNS bidrar till medlemsnytta. 

2.4 Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet 

NNS ska stödja utvecklingen av kompetensen i samordningsförbundens styrelser och på 
tjänstemannanivå. Områden som är strategiska är ledning och styrning i styrelse, av förbun-
den och av samordning mellan myndigheter. Ett annat angeläget område är strategiskt på-
verkansarbete.  

Ökad kompetens kan ske via utbildningar, seminarier, handledning, workshops samt föreläs-
ningar med mera. 

I arbetsgrupper ska bemanning ske förutom utifrån intresse och engagemang även sakkom-
petens. 

Förväntat resultat 

Medlemmarna ska uppfatta att verksamheten inom NNS sker på ett professionellt sätt. 
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2.5 Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förut-
sättningar på lokal, regional och nationell nivå 

NNS ska bidra till ökad kännedom om samordningsförbunden på alla politiska nivåer. Kun-
skapen ska öka om samordningsförbundens möjligheter att utveckla välfärden lokalt. Kun-
skapen om samordningsförbundens nytta ska också öka. Här är forskning, utvärderingar och 
uppföljningar genom indikatorverksamheten och SUS strategiska.  

Samordningsförbunden når inte tillräckligt många av de som är i behov av samordnade insat-
ser. Det finns ett klart samband mellan resurser och den täckningsgrad som nås. NNS ska 
verka för att det finns resurser i paritet med uppdraget. 

NNS skall ha löpande kontakt samt göra uppvaktningar hos centrala politiker både i riksda-
gen och i regeringen. NNS ska med utgångspunkt från medlemmarnas intresse också verka 
för att påverka beslutsfattare när det gäller samordningsförbundens förutsättningar i lagstift-
ning och regelverk så som regleringsbrev och styrdokument. 

Överväga namnbyte då NNS sedan bildandet av föreningen inte längre är ett nätverk. Ett 
namnbyte kan också innebära en positionsförflyttning till en mer etablerad verksamhetsform 
och därmed ökad legitimitet. 

NNS ska ha ett nära samarbete med SKL. 

Förväntat resultat 

NNS ska bidra till ökad kännedom om samordningsförbund bland politiker på lokal, regional 
och nationell nivå 

5. Ekonomiska förutsättningar och budget  

NNS budget ska användas för att täcka kostnaderna för det gemensamma arbetet i före-
ningen. NNS kostnader kan kortfattat beskrivas enligt följande: 

➢ Tjänstemannastöd som köps av samordningsförbunden i Sörmland och Göteborg Hi-
singen samt administrationskostnader 

➢ Medlemskostnader som arvoden och försäkring 
➢ Styrelsens planeringsdagar uppvaktningar samt möte med externa representanter 
➢ Deltagande på Almedalen 
➢ Underhålla och utveckla hemsidan 
➢ Medlemsaktiviteter i form av möten och kontakter och stöd 
➢ Publicering av rapporter och dokumentation 
➢ Utbildning för styrelse och medlemmar 
➢ Konferenser som ordförandekonferens, höstkonferens och medlemsmöte samt års-

möte 
➢ Fortsatt utveckling och drift av Indikatorverksamheten 

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 överfördes det kapital som fanns i då-
varande Iffk1 till NNS. Kapitalet ska utgöra en buffert för framtida kostnader och möjliggöra 
att NNS kan delta i aktiviteter som inte är budgeterade och planerade i förväg. En grundförut-
sättning är att de verksamheter som planeras och beslutas i verksamhetsplan/budget i hu-
vudsak ska finansieras av serviceavgifter från samordningsförbunden. 
  

                                                
1 Iffk = Ideella föreningen för främjandet av kunskap om sociala försäkringar 
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Nedan redovisas budgeterade intäkter och kostnader i kronor för 2019. 

 

INTÄKTER Budget 2018 INTÄKTER Budget 2019  

Medlemsavgifter 16 000 Medlemsavgifter 16 000 

Serviceavgift 1 170 000 Serviceavgift 1 200 000 

Utvecklingstjänst 70 000 Övrigt bidrag Almedalen 50 000 

Övrigt bidrag Almedalen 80 000 Publikationer/Rapporter 20 000 

Publikationer/Rapporter 25 000 Kurser /utbildningar 700 000 

Kurser/utbildningar 480 000 Konferenser/ Höstmöte 500 000 

Konferenser/ Höstmöte 600 000 Indikatoravtal 500 000 

Indikatoravtal 400 000 Övrig intäkt 5000 

SUMMA INTÄKT 2 841 000 SUMMA INTÄKT 2 991 000 

        

Kostnader   Kostnader   

Adminstrativt stöd (RAR) 160 000 Tjänstemannastöd 600 000 

Försäkring förtroendevalda 2 500 
Försäkring förtroende-
valda 3 000 

Styrelsen Arvoden  480 000 Styrelsen Arvoden  500 000 

Styrelse och VP dagar 80 000 Styrelse och VP dagar 80 000 

Almedalen 180 000 Politisk Arena (Almedalen) 150 000 

Utvecklingstjänst OA 391 000    

Hemsida/Skrivuppdrag 100 000 Hemsida/Skrivuppdrag 100 000 

Rapporter 75 000 Rapporter 75 000 

Kurser och utbildningar 480 000 Kurser och utbildningar 500 000 

Konferenser/ Höstmöte 400 000 Konferenser/ Höstmöte 400 000 

Indikatorverksamhet 400 000 Övrigt  30 000 

Övriga Kostnader  40 000 Indikatorverksamhet 500 000 

SUMMA Kostnader 2 788 500 SUMMA Kostnader 2 938 000 

Resultat 52 500 Resultat 53 000 

 


