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Medel från Socialdepartementet 
till spridningsprojekt  
NNS beviljas medel till projektet ”Berättelser om 
finansiell samordning – Tre samordningsförbund 
som goda exempel”. 
   Förbunden i Jämtland och Trelleborg samt 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har valts 
ut för studien, där tre exempel på finansiell 
samordning ska lyftas fram.  
   Studien ska belysa effekterna av myndigheter-
nas gemensamma insatser inom samordnings-
förbunden som en ny aktör inom rehabiliterings-
området, samt den lokala implementeringen av 
samverkansinsatserna. Även förbundens tolkning 
och utveckling av uppdraget i lagstiftningen ska 
belysas.   
   Av särskilt intresse är den strukturella påverkan 
som samordningsförbunden haft och hur de har 
bidragit till att utveckla den lokala samverkans-
kulturen.  
   Slutrapporten ska vara klar vid årsskiftet.  
Därefter ska den publiceras, tryckas upp och blir 
även föremål för ett öppet seminarium som 
planeras till februari 2013. Detta riktar sig till 
centrala politiker och tjänstemän samt nationella 
aktörer och samordningsförbunden själva. 
   Seminariet ska redovisa de berättelser som 
ingår i studien, men även ge ett tillfälle att 
diskutera vidare utvecklingsmöjligheter inom 
ramen för lagen om finansiell samordning. 
    2013 är också ett jubileumsår; riksdagens beslut 
om lagen fyller tio år den 11 december 2013.  
   Mer information kommer, dels på NNS 
hemsida, dels i nästa nyhetsbrev.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Njut av höstens vackra färger – så länge det nu varar,,, 

 
Medel också till kunskaps-  
och kompetensutveckling 
NNS har beviljats 300 000 kr för att utveckla 
hemsidan. Det innebär bl.a. att hemsidan får en 
databas med sökfunktion, där uppgifter om olika 
projekt och deras resultat kan läggas in.  
   Detta blir till nytta för samordningsförbundens 
styrelser och tjänstemän, men underlättar också 
för beslutsfattare på nationell nivå, forskare, 
media och allmänhet att få information. 

 
Nytt SPID-möte den 22 november  
Mötet äger rum i Stockholm. Läs mer i inbjudan, 
som finns på www.nnsfinsam.se. 
   Vill du delta, anmäl dig senast 8 november till 
Curt Edlund, curt.edlund@alvnet.se 

 
Nya arbetsgrupper bildade  
Vid styrelsemötet den 5 oktober beslutade NNS 
styrelse att bilda två nya arbetsgrupper till stöd 
för samordningsförbundens utveckling: 

         • Arbetsgruppen för ekonomi- och juridik-
frågor.  
   Gruppen kommer inledningsvis att ta fram en 
vägledning kring förbundens hantering av mer-
värdesskatt, tjänsteköp samt utbetalning av 
ekonomiskt stöd. Vidare kommer man att utreda 
samordningsförbundens organisationstillhörig-

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt, i nätverksform, stödja 

och bidra till utveckling av sam-

ordningsförbunden. 

 



het, samt vilka lagar och regler som gäller för 
samordningsförbund. 
   Arbetsgruppen leds av Janet Wohlfarth, chef för 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, e-post 
janet.wohlfarth@svsfinsam.se. 
    • Arbetsgruppen för samarbete med SKL 
kring ”En gemensam ingång”  

  Gruppen ska arbeta med att hitta gemensamma 
modeller och vägar för utveckling av samord-
ningsförbunden utifrån tanken om ”En gemen-
sam ingång”. Tanken om en sådan har lanserats 
av SKL och innebär att en samordning av stödet 
till medborgare som behöver hjälp/stöd från 
myndigheterna med jobbsökande, praktik, studier 
och rehabilitering samordnas.  
   Nu efterlyses kommuner som vill pröva denna 
modell. 
   Kontaktperson för gruppen är Marie Litholm, 
ordförande för Samordningsförbundet Östra 
Södertörn, e-post marie.litholm@haninge.se. 
 

Årsmöte 10 april 2013 

NNS kommer att hålla sitt årsmöte i samband 
med den nationella konferensen för finansiell 
samordning i Skövde.  
   Boka in 10 april redan nu! 
 

Planering för höstkonferens 2013 

Styrelsen har beslutat att genomföra en höst-
konferens även 2013.  
   I december samma år fyller lagen om finansiell 
samordning (2003:1210) tio år. Det är ett bra 
tillfälle att reflektera kring våra styrkor, vårt 
lärande och hur vi tar nya steg framåt.  
   Är du intresserad av att ansluta dig till den 
arbetsgrupp som planerar konferensen? Kontakta 
då Jonas Wells, Samordningsförbundet Norra 
Västmanland, e-post jonas.wells@fagersta.se. 
 

 
 

Utbildning i arbetsgivarrollen 
- fler tillfällen kommer!   
Den 10 oktober genomförde NNS och PACTA en 
utbildning för ordföranden och styrelseledamöter 
i samordningsförbunden.  
   Frågor som berördes var bland annat följande: 
Hur ska vi som förbundsordföranden på bästa 
sätt stötta förbundet, vilka utmaningar och 
möjligheter finns? Hur rekryterar vi förbunds-
chefer, vad behöver de för kompetens och hur 
vill vi att den rollen ska se ut framåt i tiden? 
   Under utbildningen gavs också praktisk 
information och verktyg kring hanteringen av 
löne- och utvecklingssamtal.  
   De 22 deltagarna uttryckte behov av ytterligare 
utbildning och tillfällen att träffas och diskutera 
arbetsgivarrollen. Arbetsgruppen för arbetsgivar-
politik räknar därför med att återkomma med 
ytterligare utbildningstillfällen, efter det att en 
utvärdering av utbildningen gjorts.  
    Är du intresserad av utbildningen, hör av dig 
till Alf Svensson så att vi kan planera för nästa 
utbildningsomgång, e-post alfsve@telia.com. 

 

Medlemsinfo på hemsidan  
På medlemssidorna finns protokoll, utvärderings-
rapporter mm. Att som medlem kunna logga in 
på interna sidor har varit möjligt sedan i somras. 
Du som inte har fått någon inloggningskod än, 
kontakta Per Jonebrink, per.jonebrink@radis.nu.  
 

Inte medlem ännu? Anmäl dig!  
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 
kraftfullare kan vi agera. Bli medlem nu!  
 
 

 

 

 

 

 

 
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 
 


