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NNS blir förening  

från 1 januari 2012! 
NNS höstmöte och extra årsmöte den 18 
november på Arlanda Conference samlade 
närmare 100 deltagare från 40 samordnings-
förbund. 
   Det blev ett avgörande möte, då medlemmarna 
efter smärre förändringar godkände nya stadgar 
för NNS, som innebär att NNS går ifrån att vara 
ett nätverk till att bli en förening.  
   Som vi tidigare informerat om (se tidigare 
nyhetsbrev) sker förändringen genom ett 
samgående med IFFK. Konstruktionen förutsätter 
att även IFFK fastställer samma stadgar som NNS 
nu godkänt, vilket planeras ske i december.   
   Därefter kommer NNS som nätverk, liksom 
IFFK, att läggas ned vilket sker den 31 december 
2011. Från och med 1 januari 2012 uppstår då, likt 
fågel Fenix, istället Föreningen NNS.  
   En styrelse för Föreningen NNS väljs vid 
årsmötet den 18 april 2012. Fram till dess leds 
föreningen av NNS nuvarande styrelse. Även 
valberedningen och revisorerna kvarstår.   
Valberedningen får i uppdrag att tillsammans 
med styrelsen för IFFK ta fram ett förslag till 
styrelse för den nya föreningen.  
   NNS medlemmar visade under det extra 
årsmötet ett mycket starkt stöd för att NNS går 
från att vara ett nätverk till att bli en förening.  
   – Vi har idag tagit ett historiskt beslut, och det 
tror jag kommer att bli väldigt viktigt för den här 
verksamheten, sade NNS ordförande Kurt 
Kvarnström och fortsatte: 
   – Vi kommer att kunna samla ihop oss och bli 
betydligt mer enade. Jag tror också att vi tagit ett 
steg som innebär att fler samordningsförbund nu 
vill vara med.   
   – Att driva Finsam-frågorna på nationell nivå 
kommer vi att fortsätta med, samtidigt som vi 
internt arbetar med att utveckla samverkan.  
   Det extra årsmötet beslutade, förutom om 
stadgarna, följande:  
 

 
 

 
NNS extra årsmöte hölls på Arlanda Confrence. T.h.  
ordföranden Kurt Kvarnström. T.v. NNS kassör Alf  
Svensson och i mitten Susanne Hoffner, Uppsala.   

 
   • Nuvarande medlemmar överförs automatiskt 
till Föreningen NNS. 
   • Samtliga samordningsförbund ska rekom-
menderas att söka medlemskap i Föreningen 
NNS.   
   • Den nuvarande styrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med styrelsen för IFFK arbeta fram 
ett förslag till verksamhetsplan och budget för 
åren 2012-2013. 
   • Fram till årsmötet i april 2012 svarar respek-
tive samordningsförbund för sina representanters 
kostnader för styrelse-, revisions- samt valbered-
ningsarbete. Därefter belastar dessa kostnader 
Föreningen NNS gemensamma budget.  
 

Höstkonferens med viktiga 

budskap till förbunden 

Det extra årsmötet föregicks av en höstkonferens 
kring Finsam-frågor.  
   Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare 
hos socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, 
inledde konferensen med tre viktiga budskap till 
samordningsförbunden. 
   Ett gällde momsfrågan, där hon informerade om 
att regeringen arbetar med att tillmötesgå kraven 
på en lagändring, dvs. förbunden ska fullt ut 
kunna dra av ingående moms. Hon berättade att 
en promemoria är att vänta "ganska snart", och att 



lagförändringen beräknas träda i kraft från 1 juli 
2012.              
   På frågan om förbunden kan få tillbaka erlagd 
moms retroaktivt svarade statssekreteraren att 
hon  ”vill, men har en bit kvar”. Att betala ut 
ersättning retroaktivt anses vara komplext. 
   Ett annat budskap till förbunden var att det 
behövs fler insatser för unga med aktivitetsersätt-
ning. Anna Pettersson Westerberg vädjade till 
samordningsförbunden att ”göra sitt yttersta” för  
denna målgrupp: 
   – Detta är en jätteangelägen fråga! 
   Det tredje budskapet handlade om behovet av 
vetenskapliga studier av resultaten av Finsam-
samverkan. Det är en viktig grund om anslagen 
för samordningsförbunden ska kunna höjas.  
   Nästa talare var Svante Borg, försäkrings-
direktör på Försäkringskassans huvudkontor. 
Han beskrev det nya anslaget i statsbudgeten som 
en utgångspunkt för en stabil och etablerad 
verksamhet. Han berättade även att äskandena 
från samordningsförbunden finns med bland de 
underlag som Försäkringskassan beaktar inför sitt 
beslut om tilldelning av medel till förbunden. Han 
sade också att man inte hittat en bättre finmaskig 
grund för medelstilldelningen.    
   Svante Borg betonade att Försäkringskassan vill 
vara en bra och stabil partner för samordnings-
förbunden, men att myndigheten centralt ”har en 
resa att göra”.   
   Han sade även att Försäkringskassan redan sett 
en ökad tydlighet i samordningsförbundens 
årsredovisningar, men betonade att det är viktigt 
att förbunden ännu tydligare redogör för effek-
terna av sin verksamhet.  Även registreringen i 
SUS bör förbättras, ansåg han.  
   Under den efterföljande frågestunden framkom 
det att samordningsförbundens strukturella 
arbete behöver lyftas fram mera, samt att det är 
svårt för enskilda förbund att genomföra  

vetenskapliga utvärderingar med t.ex. kontroll-
grupper. Man påpekade bl.a. att enskilda förbund 
inte har några ekonomiska möjligheter att satsa på 
omfattande utvärdering.  
   Svante Borg lovade att ta upp frågan om 
ansvaret för utvärderingar till diskussion på 
Försäkringskassan centralt.  
   Därefter följde en gruppaktivitet på temat 
”Finsam om fem år”. Den leddes av Jonas Wells, 
samordnare för Norra Västmanlands samord-
ningsförbund, och Karl-Henrik Nanning, 
ordförande för samordningsförbundet i Uppsala. 
   Under frågestunden efter gruppövningen 
konstaterades att anteckningarna från grupp-
diskussionerna kommer att utgöra ett utmärkt 
underlag för NNS kommande verksamhetsplan 
för åren 2012-2013. 
   Avslutningsvis sökte Karl-Henrik Nanning och 
Jonas Wells ”strategiambassadörer” för att 
planera arbetet så att Finsam kan utvecklas 
ytterligare. Är det fler som vill medverka i detta 
arbete? Ett 20-tal intresserade konferensdeltagare 
anmälde sig ”på stående fot”, men det finns plats 
för fler! Kontakta i så fall Karl-Henrik eller Jonas!   
 

Inte medlem i NNS än? 

Nu när NNS blir en förening är det hög tid att 
anmäla sig! 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. Resultaten har 
inte låtit vänta på sig – den utveckling som skett i 
momsfrågan är ett tydligt exempel på att det lönar 
sig att samla sina krafter och arbeta tillsammans! 

 

Till sist… 

Styrelsen tillönskar alla som medverkat i 
utvecklingen av Finsam-samverkan och NNS en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  
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