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Samordningsförbundens välfärdsuppdrag

Bakgrund
Inför NNS årsmöte våren 2019 skickade Södra Dalarnas Samordningsförbund in en motion
om a� NNS skulle verka för a� återföra politisk samordning till den finansiella
samordningen (Motion 2019-02-12). Motionen lyfte bland annat hur två samordningsförbund
hade utökat sina förbundsordningar med ändamål såsom a� bidra till systemutveckling, a�
utgöra en arena för kunskapsutveckling men också e� stöd för utveckling av ordinarie
verksamhetsstrukturer och a� inte begränsa arbetet till förbundets ekonomiska ramar.
Motionen föreslog a� NNS utredde vidare betydelsen utav de�a.

NNS årsmöte 2019 antog motionen och en arbetsgrupp bildades under ledning av Ola
Andersson. Arbetsgruppen bestod av Ola Andersson, Irma Gör�, Patrik Engström, Jonas
Wells, Peter Johansson och Mikael Holmlund. Under arbetet har Patrik Engström lämnat si�
uppdrag i NNS och arbetsgruppen. Två presentationer utifrån gruppen har gjorts vid NNS
höstkonferens 2019 och NNS ordförandedag januari 2020. Arbetsgruppen har också haft två
workshops. Den första som hölls den 15 juni riktade sig till förbundschefer och den dra som
hölls den 2 oktober riktades till ordföranden, ledamöter i samordningsförbundens styrelser
och till förbundschefer. Som underlag vid dessa tillfällen var utgångspunkt den rapport som
tagits fram av Jonas Wells, Peter Johansson och Mikael Holmlund  och har titeln ”Vad kan
”politisk och finansiell samordning” betyda? Två exempel belyses som underlag för fortsa�
dialog”. Båda var välbesökta och väckte stort engagemang.

Under arbetet med motionen har begreppet politisk samordning kommit a� riktas mot
välfärdspolitik och regional politik. Arbetsgruppen vill lämna följande rekommendationer
till NNS styrelse som underlag för a� föreslå årsmötet e� fortsa� arbete med a� utveckla
välfärdsarbetet:

● Genom a� förtydliga och stärka ändamålsparagrafen i samordningsförbundens
förbundsordning skapas förutsä�ningar för en mer långsiktig och hållbar inriktning
för förbunden a� arbete på en mer strukturell och framförallt strategisk nivå.

● De samverkande parternas samverkansuppdrag behöver få en tydligare roll och e�
tydligare genomslag i den verksamhet som stöds och finansieras av
samordningsförbunden. Idag varierar de�a över tid, mellan parterna och mellan
samordningsförbund.

● Det arbete som bedrivits i denna arbetsgrupp behöver fortsä�a och utvecklas. Det
behövs e� fortsa� och långsiktigt arbete tillsammans med samordningsförbunden om



utvecklingen av det gemensamma välfärdsuppdraget.

Arbetsgrupp

Ola Andersson, Irma Gör�, Jonas Wells, Peter Johansson och Mikael Holmlund.


