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NNS uppgifter prioriteras 
NNS styrelse samt tjänstemän kopplade till 
styrelsen, totalt 20 personer, hade två intensiva 
och mycket givande konferensdagar på soliga 
Vidbynäs gård, Nykvarn, 15-16 augusti.  
   En viktig fråga som behandlades var priorite-
ringen av arbetsuppgifterna i verksamhetsplanen 
för 2012-2013. Totalt rör det sig om 22 aktiviteter 
inom fokusområdena kunskapsutveckling, 
förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi.  
   Konferensdeltagarna fick i form av grupparbe-
ten prioritera åtta aktiviteter. Grupperna visade 
sig ha en mycket samstämmig bild av vilka akti-
viteter som bör prioriteras, bland annat följande:   
   • Få till stånd en utökning av medelstilldelning-
en till samordningsförbunden totalt sett, t.ex. 
genom en omfördelning av budgetmedel från 
tvåpartssamverkan till fyrpartssamverkan.  
   • Utarbeta och förankra fördelningsprinciper 
mellan samordningsförbunden. 
   • Skapa mötesplatser för kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte (hemsida, konferenser, seminarier). 
   • Vara drivande i utvecklingen av utvärderings-
modeller.  
   • Fastställa och förankra det långsiktiga upp-
draget ”Finsam om fem år”.  
   • Bli överens om NNS och Nationella rådets och 
dess arbetsgrupps respektive roller och konkreti-
sera uppdragen.  
   NNS arbetsutskott fick i uppdrag att presentera 
de prioriterade aktiviteterna och ta fram en plan 
för vilka som bör få huvudansvaret för genom-
förandet.     
    

 
 
 
 
 
 
 

 
NNS frukostmöten under Almedalsveckan var välbe- 
sökta. Totalt deltog 350 personer i de fem mötena. Läs 
mer om Almedalen 2012 på nästa sida! 

 

Arbetsgivarfrågor i fokus 

Utbildningsdag 10 oktober! 
Delar av konferensen i augusti ägnades åt 
arbetsgivarfrågorna. Styrelsens arbetsgivarroll, 
förbundschefsrollen, pensionsfrågor, för- och 
nackdelar med att många medarbetare är anställ-
da av huvudmännen och mycket annat kom upp.  
   När det gäller arbetsgivarfrågorna är läget 
följande:  
   • En inledande utbildningsdag för ordföran-

den i förbunden genomförs av Pacta – Arbets-

givarförbundet för företag som vill ha kommu-

nala avtal – den 10 oktober. Anmälningslänk: 

www.pacta.org.se 

   • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med 
uppdraget att utveckla arbetet med arbetsgivar-
frågorna. Alf Svensson, Marie Litholm, Karl-
Henrik Nanning och Viktoria Strömberg ingår. 
   • Arbetsgruppen kommer tillsammans med 
NNS kontaktperson på Pacta, Emma Hjort, att 
diskutera på vilket sätt man tillsammans, och på 
bästa sätt, kan hantera arbetsgivarrelaterade 
frågor och information.  
   Emma Hjort deltog i konferensen och fick svara 
på en mängd frågor, samtidigt som hon i sin nya 
roll som kontaktperson fick ingående kunskap om 
hur samordningsförbunden arbetar.  
 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



Medlemssidor på NNS hemsida  
För att öka hemsidans medlemsnytta kommer 
mer information av intern karaktär att göras 
tillgänglig, genom att den läggs på de sidor som 
fordrar inloggning.  
   På medlemssidorna kommer bl.a. följande typer 
av dokument att finnas tillgängliga: protokoll från 
styrelsen och AU samt utvärderingsrapporter.  
   Att som medlem kunna logga in på interna 
sidor har varit möjligt sedan i somras. Du som 
inte fått någon inloggningskod än, kontakta Per 
Jonebrink, som uppdaterar hemsidan: per-
jonebrink@radis.nu, tel. 0708-76 11 88.  
   Per Jonebrink deltog också i konferensen, och 
gav sin syn på hur hemsidan kan utvecklas.  
 

NNS söker medel från 

Socialdepartementet  

Med anledning av att NNS ombildats från nätverk 
till förening söks nu medel från Socialdeparte-
mentet för fyra utvecklingsprojekt.  
   • Ett rör hemsidan, med syftet att bygga upp en 
databas med sökfunktion, där uppgifter om olika 
projekt och deras resultat ska kunna läggas in.  
   • NNS söker också pengar för att SPID, ett 
forskarnätverk inom sjukförsäkringsområdet som 
är kopplat till Karolinska institutet, ska kunna 
forska på effekterna av den myndighetssamver-
kan som samordningsförbunden möjliggör.  
   SPID inbjuder för övrigt till ett nytt möte, med 

intressanta föreläsare och ämnen, den 13 septem-

ber i centrala Stockholm. Mer information finns 

på NNS hemsida. Anmälan senast 31 augusti till 

curt.edlund@alvnet.se 

   • NNS vill också ha medel till utåtriktade 
aktiviteter under Almedalsveckan 2013. 
   • Slutligen söker NNS pengar till utbildnings-
insatser för förbundens ordförande och övriga 
förtroendevalda i respektive ledning.  
 

Ny arbetsgrupp tar sig an 

momsfrågorna 

Den 30 maj beslutade riksdagen om samord-
ningsförbundens rätt till ersättning för mervär-
desskatt (se föregående nyhetsbrev) och ett antal 
förbund har redan fått sina momsmedel återbetal-
da från Skatteverket.  
   Janet Wohlfart, Västra Skaraborg, kartlägger nu 
hur mycket innestående momsersättningar som 
samordningsförbunden har. Uppgifter om detta 
kommer senare. NNS styrelse tackar Janet för 
hennes stora engagemang i frågan! 
   Under processen har det framkommit att 
hanteringen av momsfrågorna generellt kräver 
fördjupade diskussioner, mer kunskap liksom 
samarbete med Skatteverket. Mot bakgrund av 
detta kommer NNS styrelse att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppdraget att lyfta fram de 
viktigaste frågeställningarna inom området.  
   Janet har fått i uppdrag att ta fram förslag till 
direktiv och sammansättning av arbetsgruppen.  
 

Lyckad Almedalsvecka! 
Alla frukostmöten blev fullsatta – totalt kom det 
350 besökare. Nytt för i år var två lunchsemina-
rier, som lockade 122 intresserade. Ännu fler 
Almedalsbesökare stannade till vid vårt tält. Vi 
uppskattar att vi hade kortare eller längre samtal 
med drygt 600 personer under veckan, som också 
gav oss själva möjlighet till interna diskussioner.  
   En utvärdering genomförs nu, i syfte att komma 
fram till vad vi ska utveckla inför Almedals-
veckan 2013, som går av stapeln 30 juni – 7 juli. 
Det står dock redan klart att frukostseminarier på 
ett gemensamt tema är en bra modell. Fler sam-
ordningsförbund bör dock engageras.  
    NNS styrelse vill framföra ett stort tack till 
Finsam Gotland och alla er andra som bidrog till 
att veckan blev så lyckad! 

 

 

 

 

 
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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Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
 


