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Försäkringskassan får mindre 
för Finsamadministration 2014  
Insatser från NNS sida ledde till förändringar i 
budgetpropositionen – som riksdagen beslutade 
om den 10 december – när det gäller hur stort 
belopp som Försäkringskassan får behålla för att 
täcka administrativa kostnader för Finsam.   
   Tidigare har Försäkringskassan behållit cirka 7 
mkr/år. Riksdagsbeslutet innebär att beloppet be-
gränsas till 3 mkr 2014, för att sedan upphöra helt 
2015. Nästa år blir det alltså ytterligare 4 mkr till 
förbunden av det totala Finsamanslaget på 280 
mkr och 2015 ännu mer.  
   – De medel som därmed frigörs behövs bland 
annat för att nya samordningsförbund ska kunna 
komma igång, säger NNS ordförande Kurt 
Kvarnström, som lyfte frågan i socialförsäkrings-
utskottet. Han betonar också att ändringen inte 
skett om inte NNS funnits och drivit frågan. 
 

Inför nästa år: NNS sammanställer  
förbundens äskanden 
En brist i budgetprocessen inför fördelningen av 
Finsammedel är att Försäkringskassan samlar in 
äskandena från samordningsförbunden under 
hösten – efter det att budgetpropositionen lagts.  
   NNS anser det vara mer ändamålsenligt om de 
preliminära äskandena från förbunden samman-
ställs och överlämnas direkt efter det att årsredo-
visningarna är klara. NNS tar därför på sig detta 
arbete inför budgetåret 2015. 
   Det är i sammanhanget då också viktigt att 
förbundens ägarmöten sker tidigt varje vår, något 
som NNS uppmanar förbunden att tillse.  

 
 
 

 
Nu väntar snart en välbehövlig julledighet – njut av  
den! Foto: Eva Stenvång Lindqvist 

 
Nyordningen innebär att det i fortsättningen 
kommer att finnas ett bättre underlag inför 
regeringens budgetarbete.  
    Enligt uppgift från Försäkringskassan äskande 
landets samordningsförbund totalt 302 mkr inför  
2014, medan statens anslag blev 280 mkr.   
 

Årsmöte och nationell konferens 
1 april 2014 i Uppsala 
NNS kommer traditionsenligt att hålla sitt 
årsmöte i samband med den årliga nationella 
konferens som anordnas av Nationella Rådet.  
Samordningsförbundet Uppsala län är värd för 
arrangemanget 2014.  
   En kallelse kommer att skickas ut till medlem-
marna under januari. Där påminns också om 
möjligheten att lämna in motioner och nominera 
ledamöter. OBS! Senast den 20 februari måste 
såväl motioner som nomineringar vara 
inlämnade. Skicka dem till Torgny Larsson, 
ordförande för samordningsförbundet Örebro, 
torgny.larsson@orebro.se. 
 

Karl-Henrik Nanning har avgått 
Karl-Henrik Nanning, styrelseledamot i NNS och 

ordförande för Samordningsförbundet Uppsala 

län, har lämnat sina uppdrag med omedelbar 

verkan. Mer information finns på 

www.finsamuppsala.se/nyhetsarkiv. 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



ESF-seminarium istället för 
höstkonferens 2014 
Hösten 2014 anordnar NNS ett seminarium kring 
ESF-frågor istället för den sedvanliga höst-
konferensen på Arlanda.  
   Seminariet ligger lägligt i tiden, då de nya 
utlysningarna enligt ESF-rådet kommer att dröja 
till efter sommaren och processen med nya 
ansökningar därmed kan påbörjas. 
   Europeiska socialfonden har blivit en allt 
viktigare medfinansiär i projekt som förbunden 
annars skulle ha svårt att bekosta själva.  
 

NNS nya koncept för konferenser 
fick ett gott betyg 
Deltagarnas utvärderingar av NNS höstkonferens 
på Arlanda 14-15 oktober (se förra nyhetsbrevet) 
har nu sammanställts. Konferensen får ett gott 
betyg. Den upplevdes som annorlunda och 
kreativ och ledde till ovanligt många samtal och 
kontakter. Arrangörerna fick även höga betyg för 
ambitionen att öka medlemmarnas delaktighet 
och för platsens tillgänglighet för deltagarna, som 
ju kom från olika håll i landet.  
   Många hade dock velat fördjupa sig mer i de 
teman som togs upp i workshopen, samt få 
möjlighet att delta i fler än två av de sammanlagt 
19 workshops som erbjöds.  
   Resultatet av utvärderingen bildar en god grund 
inför planeringen av nästa höstkonferens, som 
dock preliminärt planeras först till hösten 2015 (se 
föregående notis).  
   NNS styrelse framför ett stort tack till arrangö-
rerna, med Jonas Wells i spetsen.  
   Tilläggas kan att detta var första gången som 
NNS anordnade en tvådagarskonferens på egen 
hand. 
 

 
 

”Torget” - nytt inslag på hemsidan 
”Torget” är ett nytt inslag på NNS hemsida 
www.nnsfinsam.se. Det är tänkt att fungera som 
en digital mötesplats, där medlemsförbunden och 
närstående organisationer kan torgföra aktuella 
aktiviteter och utbyta erfarenheter. Mejla bidrag 
till Per Jonebrink, per.jonebrink@comhem.se. 
 

Sammanträdestider 2014 
Styrelsen sammanträder 28 februari , 1 och 2 april, 
har planeringsdagar 26-27 maj och har sedan 
ytterligare två styrelsemöten: 26 september och 5 
december. 
 

Nu är 69 av 83 förbund 
medlemmar i NNS 
De två senaste förbund som vi har glädjen att 
hälsa välkomna som medlemmar i NNS är 
förbunden Norra Dalarna och Halland.  
   Av landets 83 samordningsförbund är nu 69 
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 kraft-
fullare kan vi agera.  
   Så – bli medlem nu!  

 

God Jul & Gott Nytt År 
– och ett varmt tack till alla som 

engagerat sig i NNS arbete under 

året som gått! 

                                          Styrelsen 
 
NNS styrelse framför ett stort tack till 

arrangörerna med Jonas Wells i spetsen.  

 

 

 

 
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 
Produktion: Frilansbyrån Optimala ord 
 


