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Rekommendationen om sparade 

medel – NNS har yttrat sig  
Nationella rådet har kommit med ett förslag till 
rekommendation om hur förbundens sparade 
medel bör användas.  
   I arbetet har rådet samrått med tre förbund, 
Skellefteå, Sjuhärad och Botkyrka/Huddinge/ 
Salem. NNS blev inte tillfrågat om att medverka, 
men har yttrat sig över förslaget.  
   Bakgrunden till rekommendationen är att för-
bunden totalt sett anses ha ett för stort eget 
kapital. Medlen ska omsättas i ”kvalitativt god 

verksamhet”, som rådet uttrycker saken – och  
tillägger följande: ”Det finns annars risk att nuva-

rande medelstilldelning från parterna ifrågasätts och 

att diskussionen som förs om behov av ökad tilldelning 

mister i trovärdighet.”      

   Nationella rådets förslag baserar sig på att nivån 
på det egna kapitalet ska bestämmas av nivån på 
tilldelningen. Ju större tilldelning, desto mindre 
eget kapital, enligt denna trappa:  
   • 0-7 miljoner = 20 % eget kapital.  
   • 7,1- 15 miljoner = 20 % upp till 7 miljoner  
   +15 % på belopp därutöver. 
   • 15,1 miljoner och däröver = 20 % upp till 7 
miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner 
+10 % på belopp därutöver. 
   NNS skriver i sitt svar att föreningen bedömer 
förslaget som rimligt att uppnå till december 2015 
för en majoritet av landets samordningsförbund, 
men understryker samtidigt att anslagsgivarna  
måste ha en acceptans för de individuella förut-
sättningar och förändringar som påverkar 
förbundens ekonomi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Styrelsens planeringsdagar i augusti gav plats för viktiga 
diskussioner om NNS framtida arbete och prioriteringar. 

 

Välkommen till höstkonferensen  

14-15 oktober på Arlanda! 
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? 
   Jonas Wells, Norra Västmanland, håller i 
trådarna: jonas.wells@fagersta.se. Konferensen 
har en egen hemsida: www.nnsanmalan.se/ 

 

66 av 82 förbund är medlemmar 
Växjö och Burlöv-Staffanstorp är de förbund som 
senast blivit medlemmar. Varmt välkomna! Nu 
har 66 av landets 82 samordningsförbund anslutit 
sig till NNS. Vilka dessa är framgår av medlems-
förteckningen på hemsidan. 
   Inte medlem än? Kontakta oss för att få veta mer 
om fördelarna med ett medlemskap!   

 

Viktiga frågor belystes  

på styrelsens planeringsdagar 
Bland annat diskuterades viktiga utvecklings-
tendenser. För att nämna några:  
   • Förbunden är idag färre men större. 
   • Finsams legitimitet förefaller att ha ökat (ett 
exempel är att Nationella rådet vill att alla 
kommuner ska ingå i samordningsförbund) även 
om den politiska viljeinriktningen är otydlig.  

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



   • Ombildningen från nätverk till förening har 
underlättat såväl måluppfyllelse som finansiering.  
   När det gäller verksamhetsplan och styrkort 
gjorde deltagarna bedömningen att inga större 
förändringar behöver göras, utan NNS bör 
fortsätta på den väg som stakades ut redan 2010, 
men med hänsyn tagen till de synpunkter som 
inkom i den medlemsenkät som gjordes 2012.  
   När det gäller NNS organisation diskuterades 
bl.a. vilken dimension som behövs på administra-
tionen framöver och vad som är viktigast att 
prioritera i den externa finansieringen, utöver vad 
medlemmarna bidrar med.  
    

ESF: Diskussioner inför  

programperioden 2014-2020 
Styrelsen kommer att träffa Karin Gellin, region-
chef för ESF-rådet i Östra Mellansverige och 
Stefan Mörk, områdeschef för EU-strukturfonder 
på Försäkringskassan, för en diskussion inför 
kommande programperiod: 2014-2020 
   Ett stort antal förbund är projektägare till, eller 
partners i, ESF-projekt. Det har visat sig att ESF är 
ett bra komplement i Finsam-insatser. Medel 
tillförs som gör att förbunden kan satsa på större 
projekt och genomföra dessa tillsammans.  
   De gemensamma projekten leder också till 
samordning och erfarenhetsutbyten i en mängd 
frågor. Ett exempel på samordning är den 
gemensamma EU-plattform som fem förbund i 
Västmanland, Uppsala och Sörmland arbetar 
med. För att främja denna typ av samordning 
upplåter NNS en del av sin webbsida för 
information om gemensamma ESF-satsningar.  

 

NNS på Facebook 
Föreningen har nu en egen Facebooksida. Det 
räcker inte att skriva in NNS i sökfältet, men vid 
”NNS Nationella” blir det träff och du når sidan, 
som heter NNS Nationella Nätverket för Samord-

ningsförbund. Sidan är öppen för alla Facebook-
användare.  Därför är det endast en begränsad 
grupp, utsedd av styrelsen, som kan göra inlägg. 
Däremot kan alla bidra med kommentarer.  

 

Glöm inte hemsidan… 
NNS styrelse uppmanar medlemmarna att skicka 
information om, och inbjudningar till, de konfe-
renser och utbildningar som är öppna för andra. 
Har du inte inloggningsuppgifter till medlems-
sidorna ännu, kontakta NNS webbmaster: 
per.jonebrink@comhem.se 
  

Lyckad Almedalsvecka  

– väl mött nästa år! 
Almedalsveckan 2013 blev en publikmässig succé 
för samordningsförbunden. Fem frukostmöten 
och två lunchseminarier anordnades, och det var 
praktiskt taget fullsatt vid samtliga tillfällen.  
Sammanlagt deltog över 700 personer.  
   Till detta ska läggas alla kontakter som skedde 
vid marknadstältet. Hela 400 fördjupade samtal 
fördes vid tältet i år.  
   Erfarenheterna från fyra år i Almedalen har lett 
fram till en gemensam plattform, från vilken vi 
kan kommunicera förbundens verksamhet. 
Ledorden är RUSTA SKAPA SAMVERKA.  
   • Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå 
egen försörjning? 
   • Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? 
   • Vårt svar är att samverkan ger resultat och 
social hållbarhet. 
   En webbtidning om årets Almedalsevenemang 
kommer att läggas ut på Finsam Gotlands hem-
sida: www.finsamgotland.se/almedalen2013. 
   NNS medverkar även valåret 2014, och det finns 
ett förslag om att vi väljer en nyckelfråga som vi 
vill att de svenska partiledningarna besvarar i 
förväg: Vad vill politiken med samordningsförbun-

den? Svaren publiceras på hemsidan. 

 
 

 

 

 

 
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 
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