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Årsmötet närmar sig – 10 april! 
Årsmötet hålls den 10 april kl. 16.00 i samband 
med den nationella Finsam-konferensen i Skövde.   
Förslag till styrelseledamöter skickas till Torgny 
Larsson, torgny.larsson@orebro.se i valberedning-
en. Motioner ska vara styrelsen tillhanda snarast.  
 

Höstkonferens 14-15 oktober  
– boka in datumen! 
Höstkonferensen gå i år av stapeln den 14-15 
oktober, på Clarion Hotell Arlanda. Konferensen 
kommer att bygga på interaktivitet, vilket innebär 
många workshops. Den som har idéer och input 
är välkommen att höra av sig till Jonas Wells, 
jonas.wells@fagersta.se, som håller i den arbets-
grupp som planerar konferensen.  
   I december fyller lagen om finansiell samord-
ning (2003:1210) tio år. Konferensen innebär 
därför ett bra tillfälle att reflektera kring våra 
styrkor, vårt lärande och hur vi tar nya steg 
framåt.  
 

 Planering pågår  
för Almedalen i sommar 
Planeringen av Almedalsveckan 30 juni – 7 juli 
pågår för fullt. Årets tema är att rusta individer 
och skapa arbete. Ledorden är ”rusta” och 
”skapa”. Samordningsförbund som är medlem-
mar i NNS välkomnas att medverka i frukost-
mötena. Mer information kommer inom kort från 
Karl Henrik Nanning som håller i planeringen.   
 
 
 

 

 
Seminariet byggde på storytelling – en metod som 
baserar sig på berättelser.   

 
Seminarium lyfte fram 
förbundens roll som arena  
Som framgått av tidigare nyhetsbrev fick NNS i 
höstas medel från Socialdepartemetet för studien 
”Berättelser om finansiell samordning – Tre 
samordningsförbund som goda exempel”. 
   Förbunden i Trelleborg och Jämtlands län samt 
Samordningsförbundet Östra Södertörn ingick i 
studien, som genomfördes av The Story Lab. De 
använder metoden storytelling, som bygger på 
berättelser som ett sätt att göra information och 
kunskap begriplig. 
   55 personer deltog i seminariet, som hölls i 
riksdagshuset 20 februari. Glädjande nog deltog 
många riksdagsmän från socialförsäkrings-
utskottet och några tjänstemän från social- och 
finansdepartementet.  
   Mathias Gullbrandson, The Story Lab, samman-
fattade berättelserna från ”samverkans-vardagen” 
med följande ord: Hur kan något så enkelt vara så 
svårt? Detta är också rubriken på rapporten, som 
finns att läsa i sin helhet på NNS hemsida, 
www.nnsfinsam.se. 
   Han sammanfattade sina intervjuer med del-
tagare och medarbetare i projekten, ordföranden 
och förbundschefer med att konstatera att vad 
som karaktäriserade samtliga var ett mycket stort 
engagemang och en vilja att hitta nya lösningar.  

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja och 

bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



Han slutsats var att samordningsförbunden 
lyckats på grund av följande:  
 
• Engagerade medarbetare. 
• Entreprenöriellt tänkande. 
• Medborgarfokus.  
• Att samverkansstrukturer skapas i det lilla. 
 
Vad gäller framtiden lyfte han fram samord-
ningsförbunden som en arena för fortsatt arbete 
med samverkansstrukturer. Han betonade även 
behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
   Redovisningen ledde till intressanta reflektioner.  
   Det konstaterades bl.a. att Finsamlagen, som är 
en ramlagstiftning, var mycket mer ifrågasatt i 
början. Exempelvis ställdes frågan om det över 
huvud taget skulle vara möjligt att arbeta med 
strukturpåverkan. Andra frågor i inlednings-
skedet var om man skulle kunna arbeta 
förebyggande, med personer under 18 år, sam-
arbeta med föreningar och om det var möjligt att 
söka externa medel på det sätt som nu görs t.ex. 
från Europeiska socialfonden, ESF. Men nu har 
lagen ”satt sig” och visat sig innebära mycket 
stora möjligheter.  
   Vi hade större förväntningar då och trodde 
kanske att utvecklingen skulle gå snabbare, sades 
det också. Men nu, efter tio år, är det läge att ta ett 
nästa steg, eftersom vi se ser behovet av samord-
ning mellan myndigheter och vilka vinster en 
sådan leder till. Vi bör bl.a. hitta en nationell 
struktur för samverkan.  
   Samordningsförbunden är på rätt väg och vi bör 
kliva in på större arenor, konstaterades det. 
   Flera deltagare såg finansieringsfrågan som ett 
problem som tar mycket kraft, men det konsta- 
terades samtidigt att det är en politikeruppgift  
att ge ett flerårigt mandat till samordningsför- 
bunden.  
   Vikten av att landstingen tydligare ser 
medborgarnas nytta av Finsam betonades också.   
 

Sökbara rapporter finns nu  
i Kunskapsbanken 
Nu finns det 200 slutrapporter samlade, 
kategoriserade och sökbara på NNS webbsida, 
www.nnsfinsam.se. Du når Kunskapsbanken via 
medlemssidorna.  
   Per Jonebrink, som gjort jobbet, tackar alla 40 
förbund som sänt projektrapporter till honom. 
Utan förbundens medverkan hade Kunskaps-
banken inte blivit verklighet.  
   Uppbyggnaden av Kunskapsbanken har skett 
med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet.  
 

Samordningsförbund i flertalet 
kommuner i landet 
Idag finns det samordningsförbund i 220 av 
landets 290 kommuner. 
 

Inte medlem ännu? Anmäl dig!  
Av landets 82 samordningsförbund är nu 64 
medlemmar i NNS.   
   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. Ju fler förbund som ingår i NNS, desto 
kraftfullare kan vi agera. 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 
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Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
 


