
Fredrik Lundén, NNS ordförande

Fredrik Lundén är styrelseordförande för Samordningsförbundet Centrala
Östergötland och ordförande i arbetsmarknadsnämnden på Linköpings
kommun. Han har suttit i NNS styrelse i ett och ett halvt år och kommer nu vara
ordförande för NNS under två år.

Även Mattias Bergström, förbundschef för Samordningsförbundet Centrala Östergötland, är
engagerad i NNS. Han har till exempel under en övergångsperiod tagit hand om en del uppgifter
som NNS tjänsteperson Ola Andersson, som nu gått i pension, tidigare hanterade.

Fredrik Lundén ser fram emot sitt fortsatta engagemang i NNS.
– Det betyder mycket för oss. Dels är det ett erkännande av det vi gör och att vårt engagemang i
NNS är uppskattat. Eftersom man tar med sig sin förbundschef in i styrelsen, så kommer både jag
och Mattias att vara involverade.

NNS i framtiden
Föreningen står just nu inför en brytpunkt och organisationens fortsatta inriktning har
diskuterats under lång tid. Fredrik Lundén är med i en arbetsgrupp som gör en översyn av hur
verksamheten och organisationen skulle kunna utvecklas. Mycket hänger på hur finansieringen
kommer att se ut.
– Det kommer vi ta upp på höstens medlemsmöte. Då kan vi bygga en organisation framåt
beroende på vilka resurser vi har. Jag hoppas att NNS ska få en stark roll på den nationella
arenan och kunna föra samordningsförbundens samlade talan.

Han lyfter fram några områden som särskilt viktiga för NNS framöver.
– Vi ser att samordningsförbunden fyller ett behov, ett ökande behov, men däremot har resurserna
till Finsam inte ökat, så det är något vi behöver jobba med. Vi behöver också lyfta kunskapsnivån
om vad ett samordningsförbund gör och vilka medlemsorganisationerna är.
Han ser det som avgörande att medlemmarna känner att NNS är deras företrädare och att det är
värdefullt att vara med.
– Det här är inget fåmansuppdrag utan om man ska få styrka i det så måste många engagera sig.
Tidigare har det varit ett fåtal förbund som dragit ett stort lass. En av mina målsättningar är att
det ska delas av flera förbund.
Han vill också se ett närmare samarbete med Nationella rådet. Rådet är ett nationellt
samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges
kommuner och regioner kring frågor som rör finansiell samordning.
– Jag skulle vilja se att NNS blir en aktiv partner till Nationella rådet. Tillsammans kan vi bli
effektivare och göra mer för de vi är tillsatta att göra nytta för.

På NNS årsmöte 3 juni 2022
valdes Fredrik Lundén till ny
ordförande av eniga
mötesdeltagare.


