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Offensiv verksamhetsplan 

fastställd på årsmötet 
I Föreningen NSS verksamhetsplan för åren 2012-
2013, som fastställdes på årsmötet den 18 april, 
prioriteras fyra områden: kunskapsutveckling, 
förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi.  
   Nio olika målsättningar fastställdes inom dessa 
områden, bl.a. att NNS ska öka kunskapen om 
samverkan och finansiell samordning samt fånga 
upp och sprida framgångsrika arbetssätt hos 
landets samordningsförbund.  
   Andra mål som årsmötet beslutade om är att 
NNS ska vara ett språkrör för samordningsför-
bunden samt säkerställa en långsiktig finansiering 
av såväl förbunden som NNS.  
   Totalt ingår 22 aktiviteter i den handlingsplan 
som gjorts upp i syfte att uppnå fastställda mål.  
   En ambitiös och offensiv verksamhetsplan, med 
andra ord, som fick stort stöd av årsmötet.  
   Planen bygger på en enkät som skickades ut 
under februari till samtliga medlemsförbund och 
enskilda medlemmar. Syftet med enkäten var att 
öka medlemmarnas delaktighet i viktiga frågor.  
   Årsmötet godkände också styrelsens förslag till 
budget.  
   Vad medlemsavgiften beträffar bibehålls den 
nuvarande avgiften på 200 kr. Därutöver införs 
under 2012 och 2013 en serviceavgift på två 
promille av respektive medlemsförbunds 
årsbudget, i syfte att finansiera styrelsearbete/ 
administration och planerad verksamhet.  
   Av verksamhetsberättelsen framgår att NNS 
genomfört ett stort antal aktiviteter, bl.a. agerat 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jenny Kärrholm, ISF, medverkade i den nationella  
konferens som hölls i samband med NNS årsmöte. 
Foto: Stefan Ek 

 
för en bättre och mer långsiktig finansiering av 
samordningsförbunden och fungerat som 
språkrör gentemot politiker, departement och 
centrala myndigheter i strategiska frågor.  
   En sådan fråga, som till stor del kom att prägla 
verksamhetsåret 2011, var rätten för samordnings-
förbunden att få tillbaka erlagd moms retroaktivt.  
Ett regeringsbeslut om detta väntas i juni.  
   En rad arbetsgrupper har under året arbetat 
med olika frågor, bl.a. utvärdering/uppföljning, 
försörjningsmåttet och revision.  
   Under 2011 deltog NNS också för andra året i 
Almedalsveckan. 
   Årsmötet genomfördes i samband med årets 
nationella konferens för samordningsförbund som 
hölls i Karlstad. Ett 40-tal medlemsförbund och 
enskilda medlemmar deltog.  
 

 

NNS ändamål är att vara 

språkrör för samt stödja och 
utveckla samordningsförbund. 



Föreningens styrelse 2012-2013 
Årsmötet valde följande personer att ingå i 
Föreningen NNS styrelse: 
• Kurt Kvarnström (S), ordförande, Södra 
Dalarnas samordningsförbund 
• Marie Litholm, (KD), vice ordförande, 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
• Alf Svensson, (S), kassör, RAR i Sörmland 
• Erik Kvarndal, (C), Västra Skaraborgs 
samordningsförbund 
• Karl-Henrik Nanning, (M), Uppsala läns 
samordningsförbund 
• Margareta Fagerhov, Bjuvs samordnings-
förbund 
• Karin Greenberg (C), Göteborg Västers 
samordningsförbund 
• Viktoria Strömberg, (M), Östra Östergötlands 
samordningsförbund 
• Kenneth Andersson, (S), Skellefteå 
samordningsförbund 
• Ulla Y Gustafsson, Hisingsbacka, enskild 
medlem 
• Radovan Javurek, Samordningsförbundet Skåne 
Nordost 
 

Spännande diskussioner  

på årets nationella konferens 
Konferensen samlade i vanlig ordning många 
deltagare, som förutom att lyssna på spännande 
diskussioner kunde knyta värdefulla kontakter. 
   Jenny Kärrholm från Inspektionen för Socialför-
säkringen fokuserade på vad var och en kan göra. 
Nationella rådet kan t.ex. bidra till utvecklingen 
av nödvändiga uppföljnings- och utvärderings-
verktyg och aktivt arbeta för kunskapsutveckling 
och kunskapsspridning. Förbunden kan bidra 
med tillförlitliga data, anpassa valet av utvärde-
ringsmetod till den aktuella frågeställningen samt 
även välja utfallsmått efter mål och målgrupp. 
 

   Johan Quist, ekonomie doktor vid Karlstads 
universitet, utmanade oss genom att beskriva vad  
som mäts, hur vi agerar utifrån utfallen och vad 
som egentligen borde göras. 
   Jan Andersson från Försäkringskassan redo-
gjorde för Arbetsförmågeutredningen, även det 
ett område som berör samverkan och syftar till en 
förbättrad rehabilitering. En avgörande faktor här 
är naturligtvis att samhället vet vilka personer 
som behöver rehabiliteras, vilket underlättas av 
en bättre bedömning av arbetsförmågan. 
   En spännande fråga är tillämpningen, vilket han 
också belyste. Hur kan en yrkeskategorisering i 40 
olika områden tillämpas inom stora offentliga 
myndigheter? Han påtalade även att bedömning-
en inte ska vara exkluderande eller absolut och att 
den hela tiden måste utvecklas och förbättras. 
   Sammantaget blev det en kul och trevlig 
konferens, som i vanlig ordning skapade många 
kontakter mellan förbunden.  
   Det är uppenbart att finansiell samordning är en 
ung företeelse, och att det finns ett stort behov av 
kontakter mellan förbunden för att vart och ett 
ska kunna skapa bra insatser på hemmaplan.     
   Inför framtida konferenser konstaterades det att 
en så komplex fråga som samverkan kräver ett 
djup i diskussionerna som det måste ges till-
räckligt utrymme för. Ett alternativ kan vara att 
varje konferens fokuserar på ett begränsat antal 
områden.  
 

Vi möts i Almedalen! 
Även i år medverkar NNS i Almedalsveckan, som 
går av stapeln 1 – 8 juli. NNS är tillsammans med 
Nationella rådet och olika samordningsförbund 
medarrangör till en rad frukostseminarier.      
   Programmet, som ännu inte är helt fastställt, 
presenteras i nästa nyhetsbrev, som utkommer i 
juni. Tills dess går det att följa Almedalsveckan på 
följande länk: www.almedalsveckan.info/ 
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Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
 


