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NNS spänner bågen  
efter samgåendet med IFFK 
Vid årsskiftet övergick NNS från att vara ett 
nätverk till att bli en förening, genom samgåendet 
med Ideell förening för främjandet av kunskap 
om sociala försäkringar, IFFK.  
    Föreningen NNS och IFFK har nu haft sitt första 
gemensamma styrelsemöte.  
   Ärendelistan var lång, eftersom en hel del 
formaliafrågor behövde förberedas inför årsmötet. 
Även momsremissen (se nästa sida) besvarades.     
   Men den goda och konstruktiva stämningen 
bidrog till att frågorna kunde betas av och en hel 
del tid ägnas åt framtidstänk. Detta gällde framför 
allt verksamhetsplanen för 2012-2013, som ska 
fastställas på årsmötet. 

Årsmöte & Finsamkonferens 
18-19 april i Karlstad 
NNS årsmöte hålls på eftermiddagen den 18 april 
(klockan 15 eller 16), i samband med den årliga 
nationella konferensen för finansiell samordning 
som anordnas av Nationella rådet tillsammans 
med Samordningsförbundet Samspelet.  
   En kallelse till årsmötet har skickats ut till 
medlemmarna. Där påminns om möjligheten att 
lämna motioner. 
   Planeringen för Finsamkonferensen pågår för 
fullt, och vi återkommer med mer information i 
nästa nyhetsbrev.  

Dags att betala medlemsavgiften 
Medlemsavgiften är 200 kronor. Beloppet  sätts in 
på plusgiro 140 28 99-7 senast den 30 mars. Uppge  

 
 
 
 
 
 

 

 
NNS årsmöte hålls i Karlstad, en stad som drar till sig 
många konferenser och möten.  
Foto: Johan Eklund/Region Värmland.   
 

avsändare – antingen samordningsförbundets 
namn eller ditt eget namn om du är enskild 
medlem. Det är viktigt att avgiften är betald före 
årsmötet, eftersom den är ”inträdesbiljetten” till 
årsmötet – dvs. medlemskap ger rätt att rösta.  
   Serviceavgiften för 2012 beslutas på årsmötet. 
Tanken är att medlemmarna i framtiden betalar 
medlemsavgift samt serviceavgift till NNS.  
 

Nominera ledamöter till styrelsen! 
En styrelse för Föreningen NNS ska väljas vid 
årsmötet, och medlemmarna har möjlighet att 
nominera ledamöter.  
   Sammankallande för valberedningen är Torgny 
Larsson, ordförande för Samordningsförbundet 
Örebro, torgny.larsson@orebro.se. 

 

Enkät: 
Vad ska NNS satsa på? 
Som ett led i arbetet med verksamhetsplanen för 
2012-2013 kommer en enkät att skickas ut där 
medlemmarna kan ge synpunkter på vad NNS 
ska satsa på framöver. Syftet är att öka de 
enskilda förbundens delaktighet i hur NNS 
verksamhet utformas och vad som ska prioriteras.  
   Stellan Berglund, förbundschef för Samord-
ningsförbundet i Skellefteå, har uppdraget att 
skicka ut enkäten och sammanställa de syn-
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punkter som kommer in. Senast den 15 mars ska 
synpunkterna vara Stellan tillhanda.  
   Styrelsen har identifierat följande frågor – utan 
rangordning! – som möjliga strategiska uppdrag 
för NNS att arbeta med.  
   Men det kan finnas fler, och vilka prioriteringar 
som ska göras måste diskuteras.  
 
• Långsiktig finansiering av Finsam och NNS. 
• Lagstiftningsfrågor. 
• Remissarbete. 
• Uppdraget för samordningsförbunden – Finsam 
om 5 år. 
• Utvecklingen av finansiell samordning. 
• Samarbetet med Nationella Rådet. 
• Samarbetet med regeringen, riksdagen, olika 
utskott, SKL och centrala myndigheter. 
• Medlemsvärvning. 
• Fler samordningsförbund i landet. 
• Styrelsens sammansättning. 
• Information, kommunikation, marknadsföring.  
• Konferenser – ska NNS anordna sådana och ska 
vi delta i Almedalsveckan? 
• Forskningsfrågor, t.ex. i samarbete med IFFK:s 
SPID-nätverk. 
 

Remissvar angående momsen 
NNS har för första gången blivit ombett att svara 
på en remiss. Det är Finansdepartementet som 
efterlyst synpunkter på samordningsförbundens 
rätt till ersättning för viss mervärdesskatt.     
   Detta är en fråga som NNS lagt ned mycket tid 
på under året, för att få till stånd en ändring av 
Skatteverkets beslut tidigare i år att inte bevilja 
ersättning (se tidigare nyhetsbrev).     
   Huvudpunkterna i NNS remissvar:  
   • NNS tillstyrker Finansdepartementets förslag 
till ändring av lagen (2005:807) om ersättning för 
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. 
   

 

• NNS betonar att det är mycket viktigt att  
retroaktivitet kommer att tillämpas fr.o.m. den  
1 januari 2010.  
  • NNS vill dessutom betona nödvändigheten av 
att alla förbund, dvs. även de som inte överklagat 
Skatteverkets och förvaltningsrättens beslut, får 
retroaktiv ersättning fr.o.m. den 1 januari 2010. 
 

Inte medlem i NNS än?  
Vi blir allt fler! Nu är 59 av landets 82 sam-
ordningsförbund medlemmar i NNS. En 
förteckning finns på NNS:s hemsida. Målet är att 
samtliga samordningsförbund ansluter sig.     
   Ta gärna kontakt med någon av NNS 
styrelseledamöter om ditt förbund vill veta mer 
om nyttan av vår förening. Fram till årsmötet 
består NNS styrelse av följande personer:  
 
• Kurt Kvarnström (S), Södra Dalarnas SF, 
ordförande, tel. 08-786 63 95, 070-215 44 00 
• Marie Litholm (KD), SF Östra Södertörn, vice 
ordförande, tel. 08-606 86 90, 0708-654 603 
• Alf Svensson (S), SF Sörmlands län, kassör, 
tel. 0706-11 86 26 
• Erik Kvarndal (C), SF Västra Skaraborg 
• Karl-Henrik Nanning (M), SF i Uppsala län 
• Ulf Bingsgård (M), SF Trelleborg 
• Margareta Fagerhov (Försäkringskassan), SF 
Helsingborg 
• Görel Nilsson (S), SF Västra Mälardalen 
• Karin Greenberg (C), SF Göteborg Väster 
• Victoria Strömberg (M), SF Östra Östergötland 
• Kenneth Andersson (S), SF Skellefteå 
 
Från IFFK:  
• Ulla Y Gustafsson, Göteborg  
• Ingemar Nilsson, Sundsvall  
• Birgitta Wichne, Göteborg  
• Kenneth Lantz, Helsingborg 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
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 
 


