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Momsfrågan slutgiltigt löst  
Den 30 maj röstade riksdagen ja till regeringens 
förslag om att ge samordningsförbunden rätt till 
ersättning för viss moms på samma villkor som 
kommuner, landsting och kommunalförbund.  
   NNS och flera av samordningsförbunden 
engagerade sig under året hårt för att få en 
lagändring till stånd, vilket alltså lyckades.  
    – Den snabba, positiva utgången i momsfrågan 
visar vilken betydelse det har att samordnings-
förbunden agerar gemensamt, säger NNS 
ordförande Kurt Kvarnström.  
   Lagändringen träder i kraft den 1 juli. 
    

NNS träffade statssekreteraren  
NNS arbetsutskott träffade statssekreterare Anna 
Pettersson Westerberg den 29 maj för att 
diskutera frågor kring finansiell samverkan.  
   De ekonomiska förutsättningarna för Finsam 
var en av de frågor som togs upp, inte minst som 
regeringen nu förbereder budgeten för 2013.  
   Samarbetet med Nationella rådet samt 
utvärderings- och forskningsfrågor var andra 
ämnen som avhandlades under mötet.  
    Delegationen från NNS – Kurt Kvarnström, 
Marie Litholm, Alf Svensson och Karl-Henrik 
Nanning – kände sig väl bemötta och ansåg sig 
ha haft en mycket bra dialog med statssekre-
teraren.  
   – Även om inga konkreta besked kunde lämnas 
har vi goda förhoppningar om att framåt 
september kunna se positiva effekter av mötet, 
säger NSS ordförande Kurt Kvarnström. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Välkommen till vackra Visby! (Bilden från Finsam  
Gotlands hemsida) 

 
Almedalsveckan 1-8 juli 
Även i år är NNS medarrangör till flera Finsam-
aktiviteter, främst veckans fem frukostseminarier 
kl. 08.000-08.45 på Restaurang Joda Bar & Kök, 
Skeppsbron 24 (centralt belägen vid hamnen, ett 
kvarter från Almedalens scen). 
   Under Almedalsveckan 2011 var NNS 
medarrangör till fem välbesökta frukost-
seminarier på temat ”Samverkan för samhällets 
sociala hållbarhet”. 
 
Program, frukostseminarier 
Måndagens tema: Ungdomsarbetslöshet  

–  Samverkande myndigheter ger resultat! 

Ungdomar i behov av stöd kommer ofta i kontakt 
med flera myndigheter. Hur kan vi underlätta 
deras väg till arbete och studier? Motiverande 
stöd är en fungerande metod! Ett panelsamtal om 
hur samverkan och samordning kan leda till 
gemensamt förändrade synsätt. 
Arrangörer: NNS, Samordningsförbundet RAR 
Sörmland, Samordningsförbundet Östra Söder-
törn samt Nationella rådet. 
 
Tisdagens tema:  

Näringsliv och arbetsgivare med samhällssyn 

– Om samverkan som ger resultat 

Många får aldrig en chans till eget jobb – det 
gäller inte minst unga med funktionsnedsättning. 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



Arbetsträning är en metod. Till den krävs en 
arena – en arbetsplats att träna på. Ett panelsamtal 
om näringsliv med samhällssyn; om att gå från 
arbetsträning till anställning och om hur samver-
kan ger resultat. 
Arrangörer: NNS, FinsamGotland samt Nationel-
la rådet. 
 
Onsdagens tema: Arbetsförmåga, delaktighet 

och att bli sedd  

– Här handlar det om förutsättningar! 
Hur hittar vi nya vägar och metoder som leder till 
jobb för personer med NPF och liknande funk-
tionsnedsättningar? Målgruppernas styrkor och 
svagheter skiljer sig åt, gemensamt är den 
krympande arbetsmarknaden. Samverkan är en 
framgångsfaktor, men också kommunikationen 
mellan myndigheterna och de personer som 
berörs. 
Arrangörer: NNS, Samordningsförbundet Östra 
Södertörn, Samordningsförbundet Bjuv, Sam-
ordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg och 
Nationella rådet.  
 
Torsdagens tema: Arbete för alla?  

– Om socialt företagande och social ekonomi 
Sociala företag skapar nya arbetstillfällen för 
personer som har svårt att få arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Hur skapar vi förut-
sättningar för social ekonomi och de vinster som 
uppnås med detta, med individen i centrum, för 
ett socialt hållbart samhälle? 
Arrangörer: NNS, samordningsförbunden i 
Västra Götaland, Nedre Siljan och Östra Götaland 
samt Nationella rådet. 
 
Fredagens tema: När är det lönsamt?  

– Ett samtal om socioekonomisk utvärdering! 
Socioekonomisk utvärdering visar vad utanför-
skap kostar samhället och vad förebyggande och  
 
 

 

Fredagens tema: När är det lönsamt?  

– Ett samtal om socioekonomisk utvärdering! 
Socioekonomisk utvärdering visar vad utanför-
skap kostar samhället och vad förebyggande och 
rehabiliterande samverkansinsatser kan resultera  
i, ur ett ekonomiskt perspektiv. Det handlar om 
helhetssyn. Utmaningen är att beskriva före-
byggande insatser som långsiktiga sociala 
investeringar.  
Arrangörer: NNS, Samordningsförbundet 
Uppsala län samt Nationella rådet. 

 
Finsam Gotland anordnar också två aktiviteter i 
torgståndet tisdagen den 3 juli: 

 
11.00-11.20: Psykiatrins utveckling, vad kan vi 

lära av historien? Ett handfast bildspel på slak 

tvättlina 

14.00-14.15: De osynliga unga kvinnorna 

 

Läs mer om Almedalen 2012 på Finsam Gotlands 
hemsida: www.finsamgotland.se/almedalen2012 
 

Inte medlem i NNS än? 

Nu när NNS blivit en förening är det hög tid att 
anmäla sig!  
   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.  
   Resultaten har inte låtit vänta på sig – den 
utveckling som skett i momsfrågan är ett tydligt 
exempel på att det lönar sig att samla sina krafter 
och arbeta tillsammans. 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 
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 
 


