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Välkomna till årsmötet 1 april! 
NNS håller sitt årsmöte i Uppsala, i samband med 

den nationella konferensen för finansiell sam-

ordning. Tid: den 1 april kl. 17.00, på Uppsala 

Konsert & Kongress, Vaksala torg 1. 

 

Framgångsrikt 2013 för NNS  
Vi kan blicka tillbaka på ett innehållsrikt år, med 

bl.a. följande höjdpunkter:  

● Ett ökat medlemsantal har medfört att NNS roll 

som språkrör för landets samordningsförbund har 

stärkts och att våra möjligheter förbättrats att 

genom stöd, kunskapsutveckling och forskning 

utveckla och legitimera samordningsförbunden.  

● NNS anordnade en egen rikskonferens hösten 

2013 som lockade omkring 150 deltagare.  

● NNS-webben är i ständig utveckling – bl.a. har 

samordningsförbunden hittills sänt in 235 

rapporter till Kunskapsbanken för spridning av 

erfarenheter och resultat. En ny mötesplats – 

Torget – ger medlemsförbund och närstående 

möjlighet att utbyta erfarenheter och informera 

om aktuella aktiviteter. 

● Från och med 2015 går hela Finsamanslaget till 

samordningsförbunden – ett resultat av NNS 

diskussioner med Försäkringskassan och riks-

dagens socialförsäkringsutskott om det belopp 

som Försäkringskassan fått behålla av anslaget.  

● NNS var remissinstans för slutbetänkandet 

Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 

2013:74) – läs mer på nästa sida.  

 

Arbetsgrupperna har bl.a. arbetat med en 

utveckling av samarbetet med Sveriges kom-

muner och landsting, SKL, och Nationella rådet.  

 
 

 
NNS och samordningsförbunden finns förstås med i 
Almedalen det viktiga valåret 2014.  

 
Andra frågor som engagerat arbetsgrupperna är 

bl.a. långsiktig finansiering, tjänstemännens 

arbetsvillkor samt ekonomi- och juridikfrågor. I 

flera fall har NNS och arbetsgrupperna samverkat 

med andra aktörer, som t.ex. Inspektionen för 

socialförsäkringen, ISF, och Pacta. 

 

Verksamhetsberättelsen presenteras i sin helhet 

vid årsmötet den 1 april. 

 

NNS får förstärkning 
Jonas Wells kommer att arbeta 

20 procent med utvecklings- och 

utbildningsfrågor inom NNS. 

Han delar sin arbetstid mellan 

NNS och Södra Dalarnas 

samordningsförbund, där han tillträder som ny 

förbundschef den 1 maj 2014. F.n. arbetar han som 

samordnare och ansvarig tjänsteman för Norra 

Västmanlands samordningsförbund. 

 

Delta i Almedalsveckan 2014! 
NNS deltar i Almedalsveckan 29 juni-6 juli 2014. 

Du som är intresserad av att medverka under ett 

frukostmöte eller arbeta i NNS marknadstält är 

välkommen att snarast höra av dig till Alf 

Svensson, alfsve@telia.com. Det blir fem frukost- 

möten, måndag t.o.m. fredag, då vi kommer att  

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



belysa vinsten med samverkan och presentera 

framgångsrika projekt och verksamheter som 

pågår i landet. Vi kommer också att ha ett 

informationstält och arbeta för att knyta nya 

kontakter.  

 

NNS har tillsammans med Nationella rådet och 

enskilda samordningsförbund deltagit i Alme-

dalsveckan sedan 2010. Evenemanget har gett oss 

goda möjligheter att visa hur samverkan mellan 

förbundens partners ger effekter och resultat som 

ingen skulle kunna uppnå på egen hand.  

 

Läs mer i inbjudan, som finns på NNS hemsida, 

www.nnsfinsam.se , och på Finsam Gotlands 

hemsida där det också finns information om 

tidigare års deltagande:  www.finsamgotland.se 

 

NNS sammanställer förbundens 

äskanden 
En brist i budgetprocessen inför fördelningen av 

Finsammedel är att Försäkringskassan samlar in 

äskandena från samordningsförbunden under 

hösten – efter det att budgetpropositionen lagts. 

 

NNS anser det vara mer ändamålsenligt om de 

preliminära äskandena från förbunden samman-

ställs och överlämnas direkt efter det att årsredo-

visningarna är klara. NNS tar därför på sig detta 

arbete inför budgetåret 2015. Nyordningen inne-

bär att det i fortsättningen kommer att finnas ett 

bättre underlag inför regeringens budgetarbete.  

 

Samordningsförbunden uppmanas därför att 

svara på det utskick som NNS gör under våren i 

syfte att samla in förbundens äskanden. 

 

Positivt remisssvar från NNS 

NNS har svarat på remissen från utredningen 

Unga som varken arbetar eller studerar – statistik,  

stöd och samverkan, SOU 2013:74. NSS är positivt 

till de förslag som presenteras i slutbetänkandet, 

särskilt till förslaget om att tillsätta en nationell 

samordnare. En sådan kan bidra till att öka 

tydligheten och förutsättningarna för samord-

ningsförbundens arbete i allmänhet och kring 

målgruppen i synnerhet, anser NNS.  

  

Ta del av hela remissvaret på www.nnsfinsam.se . 

 

Du besöker väl NNS hemsida? 

På mötesplatsen Torget, som vi berättade om i 

förra numret av nyhetsbrevet, kan våra 

medlemsförbund och närstående berätta om 

aktuella aktiviteter och utbyta erfarenheter.  

På medlemssidorna kan du ta del av protokoll 

från styrelsen och arbetsutskotten samt 

utvärderingsrapporter.  

 

Du som inte fått någon inloggningskod än, 

kontakta Per Jonebrink, 

per.jonebrink@comhem.se. 

 

ESF-konferens i höst 
I höst kommer NNS att anordna en konferens i 

syfte att tydliggöra kriterier för Europeiska 

socialfondens, ESF, nya programperiod. Mer 

information och inbjudan kommer senare i vår. 

 

Nu är 70 av 82 förbund 

medlemmar i NNS 
Vi välkomnar i år Samordningsförbundet Ale, 

Kungälv, Stenungsund och Tjörn som ny medlem!  

NNS har sedan sitt bildande på senhösten 2009 

arbetat intensivt med att ”lyfta” Finsam-frågorna 

på nationell nivå och fört förbundens talan i olika 

frågor. Idag omfattar NNS 85 procent av landets 

samtliga förbund. Ju fler som ingår i NNS, desto 

kraftfullare kan vi agera. Så – bli medlem nu! 

 

 

 

 

 
Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas Samordningsförbund, 
ordf, tel. 070-215 44 00, kurt.kvarnstrom@riksdagen.se 
Marie Litholm, Samordningsförbundet Östra Södertörn, 
vice ordf, tel. 08-606 86 90, marie.litholm@haninge.se 
 

www.nnsfinsam.se 

 

Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
Produktion: Frilansbyrån Optimala ord 
 


