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Möte med Dan Eliasson öppnar 
för framtida diskussioner 
NNS ordförande Kurt Kvarnström och vice 
ordförande Marie Litholm har träffat Försäk-
ringskassans generaldirektör Dan Eliasson och  
försäkringsdirektör Svante Borg för att diskutera 
bl.a. hur man kan uppnå en rättvis fördelning av 
de statliga resurserna till samordningsförbunden.   
   – Mötet innebär en klar öppning jämfört med 
tidigare, konstaterar en nöjd Kurt Kvarnström och 
berättar att man snart kommer att träffas igen för 
fortsatta diskussioner. 
   – Försäkringskassan lyfte också frågan om de 
resurser som förbunden inte förbrukat, och som 
så att säga finns på kistbotten, fortsätter Kurt 
Kvarnström. De ser i förbundens årsredovis-
ningar att det finns en del kapital, och vi måste 
diskutera hur mycket som det är rimligt att föra 
över till påföljande år.  
   NNS har ingen samlad bild av hur mycket 
pengar det rör sig om totalt, eller orsakerna, men  
det rör sig troligen ofta om projekt som kommer 
igång senare än planerat. 
    

Nationella rådet vill diskutera 
utvärdering och forskning  
Nationella rådet har bjudit in NNS till ett möte 
med fokus på utvärdering, uppföljning och 
forskning.  
   – Även här är det fråga om en öppning som 
bådar gott inför framtiden, säger NNS ordförande 
Kurt Kvarnström.  
   Mötet hålls i juni.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dags att ses i Visby igen! Den som är morgonpigg kan 
passa på att vandra i stadens vackra gränder innan 
dagens frukostmöte börjar.   

 
Almedalsveckan 30 juni – 7 juli 
Även i år är NNS tillsammans med Nationella 
Rådet medarrangör till flera Finsam-aktiviteter. 
NNS har även ett informationstält på Hamnplan, 
bemannat måndag t.o.m. fredag 10-16.  
   Fem frukostseminarier anordnas, måndag t.o.m. 
fredag kl. 08.00-08.45 på Restaurang Joda Bar & 
Kök, Skeppsbron 24 (vid hamnen, ett kvarter från 
Almedalens scen); frukost serveras från 07.30.  
   Det blir också två lunchseminarier på samma 
plats, tisdag och torsdag 12.00-12.45.  
   ”Att rusta och skapa” är den röda tråden i årets 
arrangemang. För att citera programinformatio-
nen: ”Hur rustar vi dem som behöver extra stöd 
för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en 
arbetsmarknad för alla? Vårt svar är att samver-
kan ger resultat och bidrar till samhällets sociala 
hållbarhet.” 

 
Program  
Frukostmöte måndag: Ungdomar i ingen-
mansland. De som inte fixar skolan saknar 
alternativ. 
Medverkande: Eva Franzén, forskare verksam vid 
Socialdepartementet, Christina Gedeborg-Nilsson, 
processledare, och Malin Bennborn, Kultur på 
recept 20, Skånemodellen, samt Andreas Söder-
qvist, samordnare, Grenverket Södertörn. 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



Frukostmöte tisdag: Rusta personer med funk-
tionsnedsättning. Om FunkA och samverkan.  
Medverkande: Cristina Husmark Pehrsson, 
regeringens särskilda utredare i FunkA-
utredningen, Dan Eliasson, generaldirektör, 
Försäkringskassan, Gertrud Dahl, arbetsterapeut, 
och Karin Nilsson, specialpedagog, Koll på läget  
Anneli Söderhjelm, förbundssamordnare, 
Skuggan Höganäs. 
 
Lunchseminarium tisdag: Unga på gränsen till 
utanförskap. Hur vänder vi när det börjar rulla 
utför?  
Medverkande: Carin Götblad, regeringens  
samordnare mot våld i nära relationer, Hanna 
Westerén, bl.a. regionråd och ordförande för 
Finsam Gotland.  
Moderator: Karl-Henrik Nanning, NNS.   
 
Frukostmöte onsdag: Ett hållbart komplette-
rande arbetsliv. Hur hittar vi arbetsuppgifter  
åt alla? 
Medverkande: Henrietta Stein, direktör för 
avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbets-
förmedlingen, Ola Andersson, förbundschef och 
Hans Troedsson, samordnare, Samordnings-
förbundet Göteborg Hisingen DELTA, Sven 
Eriksson, ordförande, Tierps kretslopps- 
service EKF.   
 
Frukostmöte torsdag: Att få jobba 100 % av  
sin förmåga. Hur skapas en kompletterande 
arbetsmarknad? 
Eva Carlsson, kontaktperson för programmet 
Kooperativ utveckling, Tillväxtverket, Peter 
Karlsson, ordförande, Återanvändarna Visby, 
Birgitta Nylund, projektledare, Utveckling: 
Sociala företag Gotland, Ewy Pettersson som har 
fått jobb, Vivianne Thomsson, mentor/storasyster,  
Anna Sandell Skoggren, som anställt Ewy,  
 

distriktschef, Korpen Gotland, Susanne 
Johansson, projektledare för Unga Kvinnor. 
 
Lunchseminarium torsdag: Vad kostar utan-
förskap? Har vi råd att låta bli att samverka? 
Medverkande: Ingvar Nilsson, nationalekonom, 
SEEAB Institute for SocioEcologic Economics, 
Hanna Westerén, bl.a. regionråd och ordförande 
för Finsam Gotland. 
Moderator: Karl Henrik Nanning, NNS. 

 
Frukostmöte fredag: Har vi råd att låta bli? En 
paneldiskussion om välfärd för alla! 
Medverkande: Joakim Palme, professor i stats-
vetenskap, Uppsala universitet, Gunnar Axén (M) 
riksdagsledamot och ordförande i Socialförsäk-
ringsutskottet och socialförsäkringsutredningen, 
Kerstin Alnebratt (S), ordförande, Arbetarrörel-
sens tankesmedja. 
 

Läs mer om Almedalen 2013 på Finsam Gotlands 
hemsida: www.finsamgotland.se/almedalen2013 

 

Höstkonferens 14-15 oktober 
Årets höstkonferens, har två huvudteman:  
• Lagen om finansiell samordning fyller tio år – 
var står vi idag? 
• Framtiden för finansiell samordning – vart är vi 
på väg och hur tar vi oss dit? 
   Konferensen hålls på Arlanda konferens. Jonas 
Wells, Norra Västmanlands samordningsförbund, 
håller i trådarna: jonas.wells@fagersta.se. 
Läs mer på hemsidan, www.nnsfinsam.se. 

 

Ännu inte medlem i NNS? 
Flertalet samordningsförbund i landet är 
medlemmar, men några saknas fortfarande. 
Hör ditt förbund till dem? Kontakta oss för att få 
veta mer om fördelarna med ett medlemskap! 
 
 

 

 

 

 
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 
 


