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Årsmötet antog ny 
offensiv verksamhetsplan  
En ny offensiv verksamhetsplan antogs vid NNS 
årsmöte den 10 april. Även 2013-2014 innehåller 
den fyra prioriterade områden: kunskapsutveck-
ling, förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi. 
Mål och aktiviteter inom dessa områden har dock 
förtydligats.  
   Årsmötet godkände också styrelsens förslag till 
budget. Vad medlemsavgiften beträffar bibehålls 
den nuvarande serviceavgiften på två promille av 
respektive medlemsförbunds årsbudget samt 
avgiften på 200 kr. 
   Av verksamhetsberättelsen framgick att NNS 
under året bl.a. har agerat för en bättre och mer 
långsiktig finansiering av förbunden samt 
fungerat som ett gemensamt språkrör gentemot 
departement och centrala myndigheter.  
   Nya arbetsgrupper har bildats under året, bl.a. 
en där Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
ingår och som ska diskutera möjligheterna att 
skapa en s.k. gemensam ingång för medborgarna. 
NNS bedömer att flera samordningsförbund har 
verksamheter som motsvarar eller kan utvecklas 
till att i princip uppfylla SKL:s vision.  
   Andra arbetsgrupper har jobbat med frågor som 
redan gett resultat. Ett exempel är momsersätt-
ningen, som nu betalas ut igen – mycket tack vare 
NNS engagemang i frågan. Ett förslag angående 
tillämpning av försörjningsmåttet ledde till en 
framställan om att SCB bör få i uppdrag att ta 
fram ett kvalitetssäkrat försörjningsmått.     
   Vidare har NNS genomfört studien ”Berättelser  

 

 
Transafari till Hornborgasjön anordnades för de som 
önskade möta våren. 12 400 tranor visade upp sig – 
här tillsammans med sångsvanar. Foto: Irene Bergqvist 

 
om finansiell samordning”, som presenterades 
vid ett seminarium i riksdagshuset i februari, och 
byggt upp en kunskapsbank på hemsidan där  
förbundens slutrapporter läggs in.    
   Årsmötet genomfördes i samband med årets 
nationella Finsamkonferens, i Skövde. Ett 50-tal 
medlemsförbund och enskilda medlemmar 
deltog.  

 
NNS styrelse 2013-2014  
NNS styrelse fick lovord av valförberedningen, 
som ansåg att den varit mycket aktiv och 
engagerad under året. Styrelsen fick också 
förtroendet att fortsätta med i stort sett samma 
styrka som tidigare. Nytt är att Ann-Marie 
Johansson (S) från Samordningsförbundet 
Jämtlands län valdes istället för Karin Grenberg 
(C) från Göteborg Väster som avböjt omval.  
Efter omval av vice ordförande, kassör och tre 
ledamöter ingår följande personer i NNS styrelse: 
 
Kurt Kvarnström (S), ordförande, Södra Dalarnas 
samordningsförbund 
Marie Litholm (KD), vice ordförande Samord-
ningsförbundet Östra Södertörn   
Alf Svensson (S), kassör, RAR Sörmland  
Erik Kvarndal, (C), Västra Skaraborgs samord-
ningsförbund 

NNS ändamål är att vara språkrör för 
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till utveckling av samordnings-
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Karl-Henrik Nanning, (M), Uppsala läns sam-
ordningsförbund 
Margareta Fagerhov, Bjuv samordningsförbund 
Viktoria Strömberg, (M), Östra Östergötlands 
samordningsförbund 
Kenneth Andersson (S), Skellefteå samordnings-
förbund 
Ulla Y Gustafsson, Hisingsbacka, enskild medlem 
Radovan Javurek, Samordningsförbundet Skåne 
Nordost 
Ann-Marie Johansson (S), Jämtlands läns samord-
ningsförbund    
 

”Försäkringskassan har allt  
att vinna på samarbete” 
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliassons 
anförande blev höjdpunkten på årets nationella 
Finsam-konferens 10-11 april. Han sade bl.a. att 
samordningsförbunden definitivt är här för att 
stanna, och ansåg att Försäkringskassan har 
mycket att vinna på att samarbeta med förbun-
den. Han sade sig också vara en varm före-
språkare av samordningsförbund!  
   Eliasson var dock bekymrad över att förbunden 
inte använder sina anslag fullt ut, och att de har 
byggt upp ett stort eget kapital. En synpunkt från 
publiken angående detta var att förbundens 
ettåriga budgetperspektiv försvårar planeringen 
och bidrar till deras ”överskott”. Dan Eliasson 
lovade att ta med sig frågan om det finns något 
hinder för en längre budgethorisont.  
   En annan fråga som lyftes var hur Försäkrings-
kassan kan bidra till implementeringen av sam-
verkansprojekt framöver.  
   Konferensen inleddes med att Nationella rådet 
presenterade en strategi i fem punkter för sitt  
arbete med att utveckla samordningsförbunden. 
Enligt denna ska Nationella rådet bl.a. verka för 
att alla kommuner och landsting ska ingå i ett 
samordningsförbund. 

   Från Nationella rådet fick vi även veta att 
Socialstyrelsen ska ta fram kvalitetsmått till  
samordningsförbunden och att Arbetsförmed-
lingen kommer att prioritera samverkan mellan 
sig och samordningsförbunden, samt med 
Europeiska socialfonden, ESF.   
   Övriga medverkande var bl.a. biträdande gene-
raldirektör Clas Olsson från Arbetsförmedlingen, 
regeringens särskilda utredare Ann-Marie Begler 
samt Anders Henriksson, styrelseledamot i SKL. 
    Finsam-konferensen, som av många samman-
fattades som den bästa hittills, samlade 270 
deltagare, vilket är ett rekord. En dokumentation 
läggs ut på www.nnsfinsam.se. 
 

Stafettpinnen går till Uppsala  
Förbunden i Uppsala län och Sjuhärad anmälde 
intresse av att anordna nästa års konferens. Valet 
föll på Uppsala län. Välkomna dit 2014! 
 

Höstkonferens 14-15 oktober  
NNS höstkonferens hålls på Clarion Hotel 
Arlanda. Inbjudan går ut i slutet av april och 
kommer också att finnas på www.nnsfinsam.se. 
Konferensen är tänkt att bygga på stor delaktighet 
och erbjuda en rad olika aktiviteter. Samordnare i 
arrangörsgruppen är Jonas Wells, Norra Väst-
manlands samordningsförbund, tel. 0736-498 499 
jonas.wells@fagersta.se. 
 

Vi möts i Almedalen!  
För fjärde året i rad medverkar NNS i  
Almedalsveckan, 1-7 juli. NNS arrangerar 
tillsammans med Nationella rådet och olika 
samordningsförbund fem frukostmöten och två 
lunchseminarier. Programmet kommer att 
presenteras på Finsam Gotlands hemsida, 
www.finsamgotland.se. Mer info kommer  
också i nästa nyhetsbrev.  
 

 

 

 

 

 
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 
 


