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Momsfrågan:  

fortsätt ansöka om ersättning! 
Styrelsen för NNS uppmanar alla samordnings-
förbund att fortsätta sända in ansökan om 
ersättning för momsen. Överklaga också 
Skatteverkets beslut att inte bifalla ansökan. 
   Den skrivelse som Janet Wohlfarth, Västra 
Skaraborg, har sänt till Skatteverket i Jönköping 
har skickats till alla NNS medlemmar, och inom 
kort kommer även en mall för överklagan/ 
omprövning att distribueras.  
    NNS styrelse arbetar vidare med frågan 
gentemot departementen. 
 

Nästa NNS-möte: 18 november 
NNS-mötet äger preliminärt rum på Arlanda. 
Boka redan nu in dagen i din kalender!  
 

Arbetsgrupp bildad 

för samgåendet med IFFK  
Arbetsgruppen består av representanter för såväl 
NNS som IFFK. Från NNS sida deltar   
Alf Svensson, Victoria Strömberg och Karl-
Henrik Nanning.  Ulla Y Gustafsson och Inge-
mar Nilsson representerar IFFK. Läs mer om 
samgåendet i tidigare nyhetsbrev, se hemsidan.  
 

NNS: Bredda och fördjupa 

förslagen! 
NNS styrelse har i en skrivelse den 17 maj yttrat 
sig över Rehabiliteringsrådets slutbetänkande 
(dnr S2011/2387/SF).  
   NNS ställer sig i huvudsak bakom rådets 
förslag, men efterlyser breddning och för- 

 

djupning för att förslagen bättre ska omfatta 
samordningsförbundens huvudsakliga 
målgrupper. ”Det får inte finnas någon motsättning 

mellan satsningar i början respektive slutet av ett 

sjukfall”, skriver styrelsen, och fortsätter: ”Så 

länge individen är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till 

arbetslivet bör man vara garanterad att alla 

inblandade gör vad som krävs. I samordnings-

förbunden möts merparten av de aktörer som behöver 

samverka runt individen. I det fortsatta arbetet bör 

regeringen därför beakta de samlade erfarenheterna 

från samordningsförbunden…” 
   NNS är också kritiskt till att det medicinska 
perspektivet fått dominera. Det bör tydligare 
framgå hur viktigt det är med insatser också från 
andra aktörer än vårdgivarna, påpekar NNS.  
   Läs hela yttrandet på www.nnsfinsam.se 

Faktablad med goda exempel 
Nu finns ett faktablad som presenterar exempel 
på samverkansinsatser som gett goda resultat. 
Det kan användas som stöd i informationen till 
beslutsfattare. Det finns på www.nnsfinsam.se 
 
     

 
Gotland väntar!  

 
Almedalen – här är programmet!  
NNS och samordningsförbunden medverkar i 
Almedalsveckan, som pågår 3-10 juli i Visby. 
Finsam har ett eget torgstånd, bemannat kl. 10-18 

 

NNS ändamål är att vara 

språkrör för samt stödja och 

utveckla samordningsförbund. 



måndag-fredag. Dessa dagar anordnas också fem 
frukostseminarier, med samlingsrubriken 
Samverkan  för samhällets sociala hållbarhet. 
De hålls kl. 07.30-08.45 på Restaurang Joda Bar & 
Kök på Skeppsbron 24 (centralt belägen vid 
hamnen och ett kvarter från Almedalens scen). 
Torsdag anordnas ytterligare två aktiviteter.  
 
Måndag:  

Lyckad sjukskrivning på fyra ben 

Hälften av alla sjukfall och de vanligaste skälen 
till långa sjukskrivningar är smärtproblematik 
eller psykisk ohälsa. Att samverkan mellan vård 
och myndigheter kan bidra till en lyckad rehabi-
litering visar projektet TRIS.  
Arrangörer: Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland, Nationella Rådet och NNS. 
 
Tisdag:  

Att delta i utvecklingen av välfärden  

Hur lyckas vi få myndigheter att samverka för att 
utveckla välfärden? Hur får vi lokala erfaren-
heter att bli nationellt intressanta? Ta del av 
försöks- och utvecklingsverksamheter som satt 
spår i lagstiftningen. 
Arrangörer: Samordningsförbundet Göteborg 
Hisingen DELTA, Nationella Rådet och NNS. 

Onsdag:  

Om kvinnors ohälsa och vägen tillbaka  

Kvinnor har längre sjukskrivningar än män och 
oftare på grund av psykisk ohälsa och stress. 
Många riskerar utförsäkring. Hur ser arbetslivs-
inriktade åtgärder som fungerar ut för dessa 
kvinnor? Projektet Vitalis ger goda resultat.  
Arrangörer: Samordningsförbundet Uppsala län, 
Nationella Rådet och NNS. 
 
Torsdag:  

Ett näringsliv med samhällssyn  

Att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en 
lång sjukskrivning kan vara svårt. Många har 

aldrig fått chansen till ett eget jobb – det gäller 
inte minst unga med funktionsnedsättning.  
Välkommen till en paneldiskussion om 
samarbete med näringslivet och behovet av 
arbetstränings- och praktikplatser. 
Arrangörer: FinsamGotland, Nationella Rådet 
och NNS. 
 
Kl. 10.00-10.15 vid torgståndet: 

De osynliga kvinnorna 

Susanne Johansson, projektledare för Finsam 
Gotlands projekt Unga kvinnor, leder ett samtal 
om hur vi kan bryta destruktiva livsmönster hos 
unga kvinnor utan jobb och utbildning och med 
stora försörjningssvårigheter. Kontakterna med 
myndigheterna är korta och kvinnorna riskerar 
att hamna mellan stolarna i välfärdssystemen. 
 
Kl. 14.00-14.15 vid torgståndet: 

Stuprör och hängrännor – vinsten med 

samordning 

När vi kritiserar ”stuprören” inom offentlig 
förvaltning är det troligen inte specialiseringen 
utan den bristande samordningen som vi vänder 
oss emot. Jonas Wells, Norra Västmanlands 
samordningsförbund, håller i detta pass.  
 
Fredag:  

Ungdomar utan betyg hittar ett första jobb  

Arbetslösheten bland ungdomar är hög. En del 
hoppar av skolan utan betyg. Hur undviker vi att 
dessa ungdomar hamnar mellan stolarna när 
myndigheternas regelverk krockar? Samordnade 
resurser kan lösa ungas utanförskap, visar det 
ESF-stödda projektet Grenverket Södertörn. 
Arrangörer: Samordningsförbundet Östra 
Södertörn, Nationella Rådet och NNS.  
 

Det kan komma ändringar – de finns i så fall  

på www.finsamgotland.se 

 

  

 

 
 

 

 

 
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 
 


