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Höstkonferens 18 november  
Boka in datumet redan nu!  
   Tanken är att hålla höstkonferensen på förmid-
dagen och NNS årsmöte på eftermiddagen.  
    Till höstkonferensen bjuder NNS in represen-
tanter av betydelse för den fortsatta utvecklingen 
av Finsam.  
   På årsmötet ska beslut fattas om det planerade 
samgåendet med Ideell förening för främjandet av 
kunskap om sociala försäkringar, IFFK.  
   Såväl konferensen som årsmötet går av stapeln 
på Arlanda konferens, SkyCity.  
   Konferensen planeras bestå av följande tre 
inslag:  
   Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson eller 
hans statssekreterare Anna Petterson bjuds in för 
att beskriva sina ambitioner för finansiell sam-
ordning och hur detta återspeglas i statsbudgeten 
för 2012.  
    Ansvarig på Försäkringskassan bjuds in för att 
berätta om fördelningen av medel för finansiell 
samordning – hur går det till? 
    Ansvariga från SKL bjuds in för en dialog om 
Finsam om fem år. Fyrpartssamverkan? Finsam 
som permanent verksamhet? Hur resonerar SKL? 
 

Momsfrågan: 44 överklaganden 
44 samordningsförbund hörsammade NNS 
vädjan om att överklaga Skatteverkets beslut om 
att inte längre bevilja förbunden momsersättning. 
Överklagandena har under sommaren gått 
till förvaltningsrätten i Falun, och utformades 
enligt en gemensam mall som Samordnings-
förbundet Västra Skaraborg tog fram.  
    

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Glatt samspråk utanför Finsamtältet. Läs mer om 
Almedalen 2011 och 2012 på nästa sida! 

 
Samordningsförbunden har lyft mervärdeskatt 
enligt lagen om ersättning för viss mervärdesskatt 
för kommuner och landsting (2005:807) ända 
sedan 2004, men i år har förbunden fått avslag för 
begärda retroaktiva ersättningar från och med 1 
juli 2010. Skatteverket informerade i ett nyhets-
brev daterat 8 maj oväntat om att samordnings-
förbund inte längre räknas in bland dem som är 
berättigade till ersättning för ingående moms.  
     Den oväntade kostnadsökningen ställer 
naturligtvis till stora bekymmer. För att ta ett 
exempel så får Samordningsförbundet Östra 
Södertörn en kostnadsökning på 4,6 mkr för 2011, 
varav 1,7 mkr avser utebliven ersättning för 2010. 
Förbundet måste nu minska omfattningen av 
befintliga insatser, samtidigt som budgetreserven 
på 2,4 mkr försvinner helt.      
   Skatteverket bestrider i ett yttrande den 13 
augusti att lagstiftaren förbisett att samordnings-
förbunden inte nämns i lagen.  
   Därefter har följande skett: 
   • NNS ordförande Kurt Kvarnström har 
kontaktat finansmarknadsminister Peter Norman 
och begärt ett förtydligande av lagen.  
   • Samordningsförbundet Västra Skaraborg har 
yttrat sig över Skatteverkets svar. Förbundet 
vidhåller att samordningsförbundens juridiska 
form är kommunalförbund och därmed har rätt 
att lyfta moms. Förbundet har också begärt att få 
ett yttrande från Ekonomistyrningsverket.  

 

NNS ändamål är att vara 

språkrör för samt stödja och 

utveckla samordningsförbund. 



• Samordningsförbundet Östra Södertörn har 
kontaktat SKL:s skatteexpert och bett om juridiskt 
stöd för den fortsatta hanteringen av frågan gente- 
mot Skatteverket och förvaltningsdomstolen.  
   Styrelsen rekommenderar medlemmarna att 

fortsätta överklaga Skatteverkets beslut!  
 

Stadgeförslag på remiss 
Som vi tidigare informerat om planeras NNS gå 
ifrån att vara ett nätverk till att bli en förening, 
genom ett samgående med IFFK. Ett förslag till 
stadgar har nu tagits fram av en arbetsgrupp med 
representanter från NNS och IFFK, och 
medlemmarna har möjlighet att lämna syn-
punkter på detta. Förslaget till stadgar skickas ut 
på remiss i mitten av september och stadgarna 
fastställs sedan på årsmötet 18 november.  
   Tanken är att föreningen behåller namnet NNS. 
    

Diskussion med Pacta om avtal 
NNS har påbörjat en diskussion med arbetsgivar-
organisationen Pacta om en utökning av samar-
betet. Bl.a. diskuteras möjligheten att bilda ett 
branschråd för samordningsförbunden, i syfte att 
anpassa servicen och ett eventuellt avtal till 
förbundens behov. Man diskuterar också en 
utbildning i arbetsgivarfrågor.  
   Idag är 30 samordningsförbund medlemmar i 
Pacta. Anledningen till att många förbund valt 
Pacta är att man erbjuder kommunala avtal och 
har ett nära samarbete med SKL. 
 

Almedalen en succé! 
NNS, sex samordningsförbund och Nationella 
rådet medverkade i Almedalsveckan. Det gick så 
bra att styrelsen beslutat att delta även nästa år. 
NNS var bl.a. medarrangör till fem frukostsemi-
narier, som sammanlagt lockade 282 deltagare. 
Den gemensamma huvudrubriken för semina-
rierna var Samverkan för samhällets sociala 
  

hållbarhet. Sammanfattningar finns på 
www.finsamgotland.se/almedalen2011  
   Tillsammans med övriga arrangörer spred NNS 
kunskap om Finsam och samordningsförbunden, 

och fick i samband med det kontakter med såväl 
beslutfattare och samarbetspartners som 
allmänheten. Under hela veckan fanns ett 
bemannat informationstält på plats.  
    NNS har redan bokat samma lokaler för nästa 
års arrangemang, och en diskussion om hur dessa 
kan bli ännu bättre har påbörjats med ledning av 
den utvärdering som gjorts. Denna pekar bl.a. på 
vikten av att samordningsförbunden agerar under 
ett gemensamt varumärke, och funderar på vilka 
frågor som gemensamt ska lyftas och drivas 
gentemot en definierad målgrupp. En sådan fråga 
är naturligtvis den långsiktiga finansieringen av 
samordningsförbunden, samt skillnaden mellan 
tvåparts- och fyrpartssamverkan. 
    En tanke inför nästa år är att samordnings-
förbunden anordnar målgruppsinriktade 
seminarier med temadiskussioner samt både 
frukost- och lunchseminarier. 

 

 
Det rådde en trivsam trängsel på Joda Bar  
& Kök, där frukostseminarierna hölls.  

 

Möt våren i Västra Götaland! 
Till sist: Västra Götaland har anmält sig som 
arrangör av vårens Finsam-konferens! 
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Marie Litholm, Samordningsförbundet Östra Södertörn, 
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Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  
Ann Lundqvist, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se 
 


