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Årsmötet beslutade om nya mål 
Den 1 april höll NNS sitt årsmöte i Uppsala, i 

samband med den nationella Finsam-konferensen 

(se nedan t.h.).   
 

Den föreslagna verksamhetsplanen för 2014-2015 

godkändes. Målen fokuserar på följande fyra 

områden: kunskapsutveckling, förnyelse, 

arbetssätt/processer och ekonomi. 
 

● Kunskapsutveckling: Vikten av ökad kunskap 

om samverkan och finansiell samordning betonas. 

Här anger verksamhetsplanen att NNS ”ska 

medverka till att finansiell samordning och 

samordningsförbundens arbete får en ökad 

påverkan på systemnivå hos myndigheterna”. 
 

● Förnyelse: Framgångsrika arbetssätt hos landets 

samordningsförbund ska fångas upp och stödjas. 

NNS ska stödja utvecklingen av långsiktigt 

hållbara samverkansformer mellan myndig-

heterna. 
 

● Arbetssätt/processer: Här ska medlemmarnas 

delaktighet i NNS arbete öka, och antalet 

medlemmar bli fler. NNS ska vara  ett språkrör 

för samordningsförbunden i media och gentemot 

regering, riksdag, departement och centrala 

myndigheter/organisationer. 
 

● Ekonomi: Målet är att säkerställa en långsiktig 

finansiering av såväl samordningsförbunden  

som NNS. 
 

Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes, 

och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen  

 
 

 
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson belyste läget 
när det gäller sjukskrivningarna.  

 
gavs möjlighet att vid behov öka serviceavgiften 

från 2 promille till 2,5 promille från 2015.  

 

Kurt Kvarnström fick fortsatt förtroende som 

NNS ordförande. Till nya ledamöter i styrelsen 

valdes Nina Lagh från Uppsala och Tord Karlsson 

från DELTA i Göteborg. Ulla Y Gustafsson, som 

inte ställde upp för omval, avtackades med varma 

ord av Kurt Kvarnström. Ulla var aktiv i DELTA 

redan på 1990-talet. Kurt konstaterade att hennes 

engagemang och kunskap om samverkan och om 

socialförsäkringen i högsta grad har bidragit till 

en positiv utveckling av Finsam. 

 

Deltagarrekord på nationella 
konferensen 
Nästan 400 personer deltog i Nationella rådets 

konferens i Uppsala – all time high! Ingvar 
Nilsson var moderator och ”med velour-klädd 

stålarm” ledde han deltagarna genom de två 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



dagarna. Dessutom bidrog han med att under 

rubriken ”Finsam 2.0”, göra en tänkvärd 

reflektion över förbundens roll och syfte.  

– Ska vi torka där det är vått eller ska vi stänga 

kranen? Med den frågan aktualiserade han sam-

ordningsförbundens uppdrag. Han pekade på att 

vi ibland löser brister i samverkan genom att 

åtgärda problem som uppstår, men inte tar itu 

med själva orsaken, dvs. avsaknaden av sam-

verkan. Följden kan bli att vi istället för att 

förbättra och utveckla stärker nuvarande 

strukturer.  Ingvars presentation ledde till mycket 

diskussioner, och på NNS årsmöte senare under 

dagen framhölls det att NNS bör ha Ingvars 

reflektioner i åtanke i sitt fortsatta arbete. 

 

Konferensen inleddes av Kerstin Alnebratt. 
– Vart tog politiken vägen? var Kerstins 

reflektion, som belyste problemet med att man 

inte använder sig av de möjligheter som Finsam 

ger. Samordningsförbunden måste komma med i 

utvecklingen av välfärdsinsatserna och den 

kompetens som finns i förbunden tas tillvara. 

Kerstin tog utredningen Unga utanför som ett bra 

exempel på hur förbunden kan spela en viktig roll 

inom myndigheternas ordinarie verksamhet.  

 

Ulrika Persson beskrev Nationella rådets 

intentioner och lyfte behovet av samsyn och en 

gemensam målsättning, samt behovet av en 

kunskapsorienterad verksamhet. Ulrika berättade 

också att det pågår ett arbete kring fördelnings-

nycklar. Detta är ännu inte avslutat, men i de 

resonemang som förts har man utgått ifrån 

ledorden Långsiktighet – Lagstiftningen – 

Ekonomi i balans. Förslaget ska närmast 

diskuteras med några samordningsförbund. 

 

KUR-projektet presenterades av Monica Sjöge-
rud, Mikael Malm och Mattias Eilola. Projektet 

vänder sig till anställda inom Arbetsförmedling-

en, Försäkringskassan, kommuner och landsting   

 

och erbjuder bidrag för att öka samverkan och 

kunskapen om rehabilitering av personer med 

psykisk diagnos och funktionsnedsättning. 

Projektet pågår t.o.m. 2015.  Försäkringskassans 

områdeskontor ansöker om medel, men en 

förutsättning är att samtliga fyra partners i 

Finsam deltar. Det betyder att det faller sig 

naturligt för förbunden att medverka. 

 

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 

avslutade konferensen med att ge en över-

gripande bild av sjukskrivningen. Den psykiska 

ohälsan ökar och unga står utanför i en alltför stor 

omfattning, konstaterade ministern. Samord- 

ningsförbunden gör redan i dag stora insatser för 

att motverka detta, men inte heller denna gång 

gavs någon tydlig bild av hur ministern ser på 

Finsams och samordningsförbundens roll när det 

gäller att minska utanförskapet eller medverka i 

utvecklingen av välfärdssystemen.  

 

Deltagarna gav årets konferens ett mycket gott 

betyg, men en allmän reflektion var att det 

saknades möjlighet till dialog. NNS höstkonferens 

byggde kanske lite väl mycket på dialog, men här 

var det tvärtom. Att finna en medelväg är något 

som arrangörerna får fundera över till nästa gång.  

 

Efter konferensmiddagen första kvällen firades 

Finsam-lagens 10-årsjubileum med ett fyrverkeri.  

 

Vi ses väl i Almedalen i sommar? 
Som vi tidigare skrivit om deltar NNS i Alme-

dalsveckan, som denna gång går av stapeln 29 

juni-6 juli. I samverkan med enskilda 

samordningsförbund anordnas fem frukost- 

möten, måndag t.o.m. fredag, och ett informa-

tionstält finns på plats. Ta chansen att knyta nya, 

värdefulla kontakter genom att vara där!  Läs mer 

på NNS hemsida, www.nnsfinsam.se , och på 

Finsam Gotlands webb: www.finsamgotland.se 

 

 

 

 

 
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 
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