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Nu är NNS igång!  
Nationella Nätverket för Samordnings-
förbund, NNS, bildades i Stockholm den 4 
november 2009.  
   Syftet med nätverket är att vara språkrör för, 
samt stödja och utveckla, samordningsför-
bund. Den främsta uppgiften är att vara ett 
forum för dialog, erfarenhetsutbyte och 
gemensamt lärande som stödjer och under-
lättar metod- och verksamhetsutveckling.  
   Medlemmar i nätverket är juridiska personer 
i form av samordningsförbund, enligt lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning. 45 
samordningsförbund är f.n. anmälda som 
medlemmar (februari 2010).  
   NNS styrelse består av ordföranden samt 
åtta ledamöter. Styrelsens sammansättning: 
 
Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas SF, ordförande  
Marie Litholm, SF Haninge, vice ordförande  
Barry Rudholm, SF Skellefteå, sekreterare  
Alf Svensson, SF RAR i Sörmland, kassör  
Bengt Andersson, SF Västra Skaraborg, ledamot  
Alvi Berglund, Finsam Östersund, ledamot  
Karl-Henrik Nanning, SF Uppsala län, ledamot  
Lennart Niklasson, SF Vänersborg/Mellerud, 
ledamot  
Pratima Åslund, Norra Västmanlands SF, ledamot 
 
Styrelsen ska, enligt den fastställda arbets-
ordningen, varje år upprätta en plan för 
nätverkets verksamhet och ekonomi.  
   Ann Lundqvist, Samordningsförbundet RAR 
i Sörmland, fungerar fr.o.m februari som 
sekreterare för NNS.  

 

         

                                  
Kurt Kvarnström                      Marie Litholm      

Ordförande                            Vice ordförande 

 

 

Nyhetsbrev och hemsida 
För att underlätta informationsspridning och 
kommunikation mellan medlemmarna har 
NNS startat ett nyhetsbrev som nu utkommer  
med sitt första nummer.  
     NNS kommer också under våren att öppna 
en hemsida. Där ska grundläggande informa-
tion finnas om NNS och de frågor vi arbetar 
med, dokument samt länkar/kontaktuppgifter 
till alla samordningsförbund.  
   Det kommer även att finnas ett diskussions-
forum på hemsidan, nåbart via lösenord.  
 

Verksamhetsplan fastställs  

vid extra årsmöte  
Styrelsen har beslutat att ”Balanserat styrkort” 
ska användas som modell för ledning/styrning 
av NNS.  
   För att öka de enskilda förbundens delak-
tighet i utformningen av verksamhetsplanen 
och styrkortet ska ett extra årsmöte genom-
föras i samband med Malmökonferensen i 
april.  
   Styrelsen ansvarar för att utarbeta förslaget 
till verksamhetsplan. Planen ska i första hand 
utgå från de synpunkter som samordnings-
förbunden före årsskiftet framförde via en 
enkät.  
 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



Första yttrandet från NNS 
NNS har lämnat ett remissyttrande med 
synpunkter på socialdepartementets utredning 
”Möjligheterna att bilda samordningsförbund 
över länsgränser”.  Sammanfattningsvis 
tillstyrker NNS förslaget att kommuner och 
landsting i olika län kan vara medlemmar i ett 
och samma samordningsförbund.  
   NNS aktualiserar även behovet av en sam- 
ordnad analys och partsgemensam översyn 
när det gäller fördelningen av ekonomiska 
medel till finansiella samordningsförbund.  
   Genom att samla olika samverkansinsatser 
inom ramen för finansiell samordning, och 
samordningsförbundens verksamhet – där det 
finns en fungerande organisation och rutiner 
för gemensamma prioriteringar mellan hu-
vudmännen – kan även samverkansmedel 
hanteras på ett mer effektivt sätt.  
 

ISF behöver er hjälp! 
Inspektionen för socialförsäkring, ISF, har i sitt 
regleringsbrev för budgetåret 2010 fått 
uppdraget att till den 3 maj 2010 inhämta, 
sammanställa och bedöma befintliga 

uppföljningar och utvärderingar som 
genomförts inom ramen för de särskilt avsatta 
samverkansmedlen, d.v.s.  5 procent av 
sjukpenninganslaget.  I uppdraget ingår även 
att i möjligaste mån jämföra de olika 
samverkansformerna med varandra.  
   ISF önskar med anledning av sitt uppdrag 
samordningsförbundens hjälp för att få 
tillgång till externa och interna utvärderings- 
och uppföljningsrapporter. De behöver även 
kontaktuppgifter till forskare, konsulter m.fl. 
som anlitats för sådant arbete.  
 

Kontaktperson hos ISF:  

Eshat Aydin, Enheten för sjukförmåner, 

tel. 08-58 00 15 27, eshat.aydin@inspsf.se.  

 

NNS deltar i Almedalsveckan  
Samordningsförbundet Gotland har inbjudit 
NNS och Nationella Rådet att arrangera ett 
seminarium under Almedalsveckan den 4-10 
juli i år.  
   Styrelsen har tackat ja till inbjudan. En 
arbetsgrupp kommer att utses, med uppdraget 
att utforma program m.m. 
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Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas Samordningsförbund, ordförande,  

tel. 08-786 63 95, kurt.kvarnström@riksdagen.se 

Marie Litholm, Samordningsförbundet Haninge, vice ordförande,  

tel. 08-606 86 90, marie.litholm@haninge.se 

 

Nyhetsbrevet distribuerars via RAR i Sörmland:  

Ann Lundqvist, sekreterare, tel. 0155-21 58 58, 070-390 58 58, ann@rarsormland.se  

 



 


