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Verksamhetsplanen fastställd  

vid extra årsmöte 
Vid den nationella nätverkskonferensen i 
Malmö 21-22 april genomfördes ett extra 
årsmöte för att fastställa NNS verksam-
hetsplan för åren 2010-2011. 
   I planen, som godkändes av ett enigt 
årsmöte, beskrivs NNS vision, strategi, 
perspektiv/fokusområden samt mål, mått och 
aktiviteter för 2010. Tillsammans utgör dessa 
nätverkets styrkort; en modell för balanserad 
styrning och ledning av verksamheten.  
   Den långsiktiga visionen är att finansiell 
samordning ska utgöra en framgångsrik och 
attraktiv samverkansform för både 
medborgare och samhälle i hela landet.  
   Strategin för att nå visionen är att genom 
stöd, kunskapsutveckling och strategiskt 
utbyte med omvärlden utveckla landets 
samordningsförbund.  
   Fyra perspektiv/fokusområden ska utgöra 
grunden för den planerade verksamheten: 
      •Kunskap 
      •Förnyelse 
      •Arbetssätt/processer 
      •Ekonomi 
   Kollektiv kunskap, gemensamma uppfölj-
nings- och utvärderingssystem, idéutveckling, 
hög delaktighet och långsiktig finansiering av 
samordningsförbunden är exempel på 
målsättningar inom de fyra områdena. 
   Ett stort antal aktiviteter ska genomföras för 
att nå målen. Viktiga åtgärder är bland annat 

 

 

 

        
 
Så här ser NNS hemsida ut. Gå in och titta! 

 
att skapa mötesplatser i form av konferenser, 
seminarier, m.m. för att utveckla dialog och 
kunskapsspridning. Även hemsidan ska 
fungera som en mötesplats.  
Verksamhetsplanen och styrkortet finns på 

www.nnsfinsam.se 
 

Tack Finsam i Malmö! 
NNS tackar samordningsförbundet Finsam i 
Malmö varmt för en väl genomförd nätverks-
konferens. Nästa rikskonferens sker under 
våren 2011 i Norrköping. Detta ser vi redan 
fram emot! 
 

NNS har fått en logotype  
Nu har NNs en egen logotype. Se nästa sida! 

 

www.nnsfinsam.se är igång 

Onsdagen den 21 april, under nätverks-
konferensen i Malmö, öppnades NNS 
hemsida. Adressen är www.nnsfinsam.se 

(adressen nns.se tillhör ett företag).  
   Inom kort kommer sidan att utrustas med ett 
diskussionsforum och digitala mötesplatser för 
de arbetsgrupper som behöver sådana. Denna 
del av hemsidan kommer endast att vara 
åtkomlig via lösenord. Här kommer även 
interna dokument att finnas tillgängliga. 

 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



Skrivelse till regeringen  
Under de senaste åren har medlen för 
samverkan minskat, samtidigt som flera 
former skapats för samverkan mellan olika 
myndigheter. NNS anser att det saknas en 
tydlig viljeinriktning beträffande hur 
samverkan ska bedrivas, hur medel tilldelas 
samt hur fördelningen av dessa medel ska ske.  
Styrelsen har därför i en skrivelse till 
regeringen framfört nätverkets synpunkter i 
dessa frågor. NNS föreslår följande:   
   • att det görs en bedömning av hur stort det 
verkliga behovet av samverkansinsatser är, 
och att detta behov ligger till grund för 
beräkningen av kommande års tilldelning av 
samverkansmedel; 
   • att det sker en översyn av hur samver-
kansmedlen fördelas mellan samverkans-
formerna, och hur samverkan kan samordnas 
för att få en bättre anpassning till lokala och 
regionala behov och förutsättningar; 
   • att en långsiktig finansiering av 
fyrpartssamverkan genom samordnings-
förbund säkerställs.  
   Läs skrivelsen på www.nnsfinsam.se 

 

ESF-ansökan inlämnad  
Den 5 maj lämnade NNS styrelse via Sam-
ordningsförbundet Östra Södertörn in en 
ansökan till ESF-rådet om ett kompetens-
utvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att 
öka professionaliseringen av samordnings-
förbundens arbete, både vad gäller  styrelser 
och tjänstemän. Detta sker genom att bygga 
upp lärande miljöer, samt att förankra 
samordningsförbunden som en arena för 
innovation inom rehabiliteringsområdet. 
Projektet ska ge de nödvändiga strukturella 
förutsättningarna för att en ny yrkesidentitet  
ska kunna växa fram, och att samordnings- 
 

förbunden får en samhällsroll där speciali-
seringen ”går på tvären”. Beslut från ESF- 
rådet väntas i augusti.  
   Läs ansökan på www.nnsfinsam.se 

 

Yttrande över slutbetänkandet 

”Se medborgarna” 
NNS har lämnat ett remissyttrande med 
synpunkter på slutbetänkandet ”Se 
medborgarna – för bättre offentlig service 
(SOU 2009:92) från Utredningen om utveckling 
av lokal service i samverkan.  
   I svaret betonar NNS vikten av att den 
offentliga servicen utformas efter medborgar-
nas behov. NNS poängterar också vikten av att 
den utveckling som föreslås i utredningen 
verkligen kommer till stånd, samt att den hålls 
levande genom en målinriktad och samordnad 
central styrning. 
   NNS tillstyrker bland annat förslaget om att 
inrätta minst ett servicecentrum i varje 
kommun, där även staten är företrädd med 
egen personal. Likaså att det i varje kommun 
ska finnas en myndighetsgemensam resurs-
grupp som tar emot personer i, eller som 
riskerar att hamna i, utanförskap.    
   Samordningen av insatser för medborgare 
med komplexa behov är en central fråga för 
nätverket.   
   I yttrandet har NNS även poängterat 
fördelarna med Finsamlagstiftningen och 
samordningsförbundens arbete. 
   Läs yttrandet i sin helhet på www.nnsfinsam.se  

 

Glöm inte Almedalsveckan!  
NNS och Nationella Rådet medverkar i ett 
seminarium under Almedalsveckan den 4-10 
juli i år. Samordningsförbundet Finsam 
Gotland håller i trådarna.
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