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Nationell Finsamkonferens 

1-2 april i Uppsala – välkomna!  
Vi vill redan nu flagga för vårens nationella 

konferens, i ett förhoppningsvis vårfagert 

Uppsala. Vi återkommer med mer information i 

nästa nyhetsbrev. Boka in datumet så länge!     

 

Samma anslag som tidigare  

till förbunden 2014  
Av regeringens budgetproposition framgår att 

anslaget till samordningsförbunden ligger fast på 

samma nivå som tidigare: 280 mkr.  

 

Finsam betonas i ny utredning 

 – på remiss till NNS och förbund  
Utbildningsdepartementets utredning Unga som 

varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och 

samverkan (SOU 2013:74) har skickats på remiss 

till NNS samt elva av samordningsförbunden.  

   – Att det förutom NNS också finns en rad 

förbund med bland remissinstanserna visar att 

Finsam har blivit en kraft att räkna med, säger 

NNS ordförande Kurt Kvarnström.  

   Flera förslag involverar samordningsförbunden.  

Utredningen föreslår bl.a. att förbundens insatser 

för unga förstärks. I detta syfte föreslås 60 mkr 

avsättas som särskilda resurser åren 2015-2017.  

   Ett annat förslag berör utbildningssektorns roll i 

Finsam, som utredningen anser bör förstärkas 

som ett led i syftet att samordna insatser för unga 

under 20 år som inte går i gymnasiet.         

   Utredningen vill också att Arbetsförmedlingen  

ska prioritera samverkan kring unga och som ett 

 
 
 

 
 
 
 

 
En av de många bilder som togs under konferensen –  
fler finns på hemsidan. Foto: Per Jonebrink 

 
led i detta utveckla samverkan med andra aktö-

rer. Unga som står särskilt långt från arbetsmark-

naden och som behöver samordnade insatser ska 

uppmärksammas inom ramen för den samverkan 

som sker i samordningsförbunden.      

   Slutligen föreslås en nationell samordnare för att 

främja samverkan kring unga. ”Det behövs en 

aktör som främjar att fler unga med sammansatta 

behov får ett samordnat stöd”, skriver utredarna, 

som anser att samordnaren ska stimulera och 

stödja förbundens insatser för unga. 

   Ola Wiktorsson, RAR Sörmland, har i uppdrag 

att sammanställa ett förslag till remiss från NNS, 

som styrelsen behandlar den 6 december. Ola har 

kontakt med de samordningsförbund som också 

fått utredningen på remiss, för viss samordning.    

   Den 30 januari ska remissen vara inlämnad. 

 

150 deltog i framtidsinriktad 

tvådagarskonferens 
Konferensen, som hölls på Arlanda den 14-15 

oktober, hade två huvudteman: ”Lagen om 

finansiell samordning fyller tio år – var står vi 

idag?” och ”Framtiden för finansiell samordning – 

vart är vi på väg och hur tar vi oss dit?”  

   Konferensen anordnades i syfte att bidra till en 

ytterligare utveckling av Finsam. 

   De många deltagarna från ”Finsam-familjen” 

fick vara med om en annorlunda och prestigelös 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



konferens, som präglades av diskussioner i 

mindre grupper, erfarenhetsutbyten och 

reflektion över hur man som anställd eller 

förtroendevald personligen kan påverka och ta 

ansvar för utvecklingen av Finsam. 

   Konferensens upplägg, med ett 20-tal work-

shops att välja mellan, och mötesmetoder som 

world café och speed-dating, gav möjlighet till 

ingående diskussioner, tankar och kontakter.  

   NNS ordförande Kurt Kvarnström inledde 

konferensen med att påminna deltagarna om att 

det nu är tio år sedan lagen om finansiell 

samordning röstades igenom i riksdagen. Han var 

med då, och gav uttryck för hur imponerad han är 

över hur den finansiella samordningen har 

utvecklats under de år som gått.     

   Marie Litholm, vice ordförande, avslutade 

konferensen med att betona ordet framtidstro och 

tackade alla som möjliggjort de givande dagarna.  

     

Ny NNS-rapport: Tjänstemännens 

arbetsvillkor 
2010 gjorde NNS en kartläggning av tjänste-

männens arbetsvillkor i samordningsförbund. 

2012 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att följa 

upp studien genom en ny kartläggning, som 

sammanfattats i en färsk rapport. Kartläggningen 

skedde i form av en webbaserad enkät till  

förbundschefer eller motsvarande. 

   Enkäten ger bilden av en engagerad yrkesgrupp 

som står inför många utmaningar. Uppdraget 

kräver en bred kompetens. Arbetet beskrivs ofta 

som ensamt och att det saknas en förståelse för 

uppdragets komplexitet bland arbetsgivare och 

samverkande partners.  

   Bland de utmaningar som nämns lyfter man 

bl.a. fram svårigheten att få samverkan att 

fungera i praktiken och att nå ut med kunskap 

och information om förbundet. Osäkra budget-

förhållanden och krav på snabba resultat ses som 

andra utmaningar i arbetet.  

Undersökningen vittnar också om stora olikheter i 

lön, organisationens storlek och stödstrukturer.  

I enkätsvaren lyfter man dock även fram att det är 

utmaningarna i arbetet som är drivkraften och att 

man trivs bra med sitt arbete. 86 % av tjänste-

männen är mycket nöjda med sin arbetssituation.  

   Utifrån rapporten diskuterade styrelsen på sitt 

oktobermöte bl.a. ett utökat samarbete med Pacta 

avseende utbildningsinsatser, förbundens roll och 

uppdrag, förutsättningar för att skapa samverkan 

samt att följa utvecklingen över tid genom åter-

kommande enkäter.  

   Styrelsen förordade också att de båda arbets-

grupperna Tjänstemännens arbetsvillkor och 

Arbetsgivarfrågor går samman och fortsätter 

arbetet tillsammans.  

   Rapporten, ”Tjänstemännens arbetsvillkor i 

samordningsförbund”, hade sammanställts av 

Elin Asplund, Samordningsförbundet Huddinge 

Botkyrka Salem. Den finns på hemsidan.  

 

Seminarium om ESF-frågor 

planeras efter sommaren 
Det finns behov av samordning mellan förbunden 

när det gäller Europeiska socialfonden, ESF, som 

delfinansierar projekt som en rad förbund driver. 

Därför planeras ett seminarium, som kommer att 

anordnas efter semesterperioden nästa år.  

   En av de workshops som hölls på årets 

höstkonferens behandlade EU-frågor. 

 

Inte medlem ännu? Anmäl dig!  
Av landets 83 samordningsförbund är nu 67 

medlemmar i NNS.  Senast anslöt sig Samspelet i 

Karlstad, välkommen! 

   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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