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Antalet medlemmar ökar  
NNS hälsar fyra nya medlemmar välkomna: 
Lund, Höganäs, Sollefteå och Kramfors. 
För närvarande är 57 av landets 82 förbund 
medlemmar i NNS. Målet är att samtliga 
samordningsförbund ansluter sig till nätverket. 
 

Momsfrågan: 
Överklaganden prövas ”gruppvis”  
Förvaltningsrätten i Falun har nu fått in 
överklaganden från 50 samordningsförbund 
avseende Skatteverkets beslut att inte längre 
bevilja samordningsförbunden momsersättning.    
   Huvudfrågan i rättsutredningen är, enligt 
handläggaren Frida Axelsson, om ett samord-
ningsförbund kan jämställas med ett kommunalt 
förbund – om så bedöms vara fallet ska förbundet 
liksom tidigare få ersättning för inbetald moms.    
   För vart och ett av överklagandena görs en 
rättsutredning utifrån det underlag som skickats 
in. Mål som är ”färdigkommunicerade” med 
Skatteverket blockas sedan till en första grupp, 
som prövas vid ett och samma tillfälle.  
   I den första gruppen finns Samordningsför-
bundet Västra Skaraborg, med förbundschef Janet 
Wohlfarth som målsägare. Förvaltningsrätten vill 
inte uppge vilka övriga förbund som kommer att 
ingå i denna första grupp.  
   – Självklart är det så att denna första prövning 
kommer att ha en avgörande betydelse för alla 
som kommer därefter, säger Janet Wohlfarth, som 
begärt att få en muntlig förhandling.   
   I september uppvaktades jurister från 
Skatteverkets huvudkontor av en delegation 
bestående av Jeanette Fored, skattejurist på 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Leif 
Klingensjö, SKL, Bert Hedberg, PWC och Ritva 
Widgren, Samordningsförbundet Östra 
Södertörn. Skatteverket har i skrivande stund 
ännu inte återkommit med svar.   
   NNS och flera samordningsförbund har 
diskuterat möjligheten att ha en gemensam  

 
 

 
NNS styrelse vid styrelsemötet den 26 september.  
I förgrunden Kurt Kvarnström, ordförande, och Marie 
Litholm, vice ordförande.  

 
företrädare, vilket skulle fungera om samtliga  
samordningsförbund gav fullmakt till ett ombud. 
Jeanette Fored, SKL, har tillfrågats, men anser att 
uppdraget att företräda samtliga förbund är ett 
alltför omfattande arbete. Hon ger istället rådet  
att de som kommer med i första gruppen muntli-
gen belyser förbundens konstruktion som organi-
sationsform, samt vilka konsekvenserna blir av 
Skatteverkets beslut. Detta anser hon att vi i 
förbunden är bättre på än SKL.  
    Intressant att notera är att Pia Ferm på 
Statistiska centralbyråns registerenhet vidhåller 
att samordningsförbund inte existerar som 
offentligrättslig organisation, utan är kommunal-
förbund. Därav våra registreringsbevis från SCB, 
som styrker detta. Att vi kallas samordningsför-
bund har inte med sakfrågan att göra, anser hon.   
   Tilläggas kan att NNS ordförande Kurt 
Kvarnström har fortsatt kontakt med 
Finansdepartementet angående en proposition 
om ett förtydligande av lagen. Departementet 
arbetar med propositionen, som i bästa fall kan 
läggas fram för beslut i riksdagen kring årsskiftet. 
 

Viktig info om årsmötet 
och höstkonferensen 18 nov. 
Som vi flaggade för i förra nyhetsbrevet håller 
NNS höstkonferens och extra årsmöte den 18  



november på Arlanda konferens, SkyCity.  
   Inbjudan skickas ut till samordningsförbunden 
inom kort.  
   På förmiddagen kommer Anna Pettersson 
Westerberg,  statssekreterare hos socialförsäk-
ringsminister Ulf Kristersson, att berätta om det 
statliga stödet för Finsam enligt budgetpropo-
sitionen samt utveclingen framöver.  
   Svante Borg, försäkringsdirektör, kommer att 
berätta om Försäkringskassans medelstilldelning 
till samordningsförbunden inför 2012 och tänk-
bara framtida förändringar.   
   Syftet med NNS extra årsmöte på efter-
middagen är ombildandet av nätverket till en 
förening. Ett ombud per samordningsförbund 
kommer att kallas. Varje medlemsförbund bör 
därmed utse en person med fullmakt att 
representera förbundet.  
   Det är inget som hindrar att flera personer från 
ett förbund deltar i årsmötet, men varje förbund 
har alltså endast en formell representant.   
    Ett antal synpunkter har kommit på stadge-
förslaget, som nyligen skickades ut på remiss. Ett 
justerat förslag till stadgar har nu utarbetats. Det 
kommer inom kort att skickas ut till medlem-
marna.  
 

NNS träffar SKL:s beredning  
för socialpolitik 
Kurt Kvarnström, Marie Litholm och Karl-Henrik 
Nanning kommer att träffa SKL:s beredning för 
socialpolitik den 24 november. Syftet med mötet 
är att få igång en dialog om hur SKL ser på 
Finsam och dess framtid, samt SKL:s förslag med 
En dörr in. 
 

 
 
 

Budgetpropositionen: 
”20 miljoner mer räcker inte”  
Statens satsning på finansiell samordning ökar 
från 260 mkr till 280 mkr 2012. 
    Detta är inte riktigt den kraftfulla satsning 
som NNS hade hoppats på. Det samlade behovet 
hos förbunden är mycket större än så, bl.a. då 
många nya förbund startats och ska vara med och 
dela på tillgängliga medel.   
    – 20 miljoner till landets numera 82 samord-
ningsförbund räcker inte för att ge långsiktiga och 
stabila förutsättningar för en utveckling av 
finansiell samordning, även om det är bra att 
olika stödinsatser inom rehabilitering får ett eget 
anslag i statsbudgeten, säger NNS ordförande 
Kurt Kvarnström i en kommentar.  
    Däremot ökar medlen avsedda för handlings-
planssamverkan (mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) från 314 mkr till 738 mkr 
2012 – en ökning med 424 mkr.  
    Ett nytt anslag för samverkan föreslås i stats-
budgeten – 2,4 miljarder. Anslagsrubriken är 
Bidrag till sjukskrivningsprocessen.  
   Inom detta anslag ryms bl.a. finansiell 
samordning genom samordningsförbund (280 
mkr), den ovannämnda handlingsplans-
samverkan (738 mkr), finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården (30 mkr), rehabiliteringsgarantin  
(1 miljard) samt företagshälsovården (390 mkr).  
   Idag finansieras samverkan genom de s.k. 
samverkansmedlen, som motsvarar fem procent 
av sjukpenninganslaget.  
   I och med att sjukfrånvaron minskat har 
samverkansmedlen också minskat från år till år.  
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