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Välkomna till Almedalsveckan! 
Finsam Gotland arrangerar tillsammans med 
NNS och Nationella rådet tre seminarier i 
Donnerska huset den 9 juli på eftermiddagen.    
   Syftet är att belysa/lyfta våra aktuella frågor 
och visa att vi har modeller för att människor i 
utanförskap åter ska kunna komma tillbaka i 
arbete.   
   Eftermiddagen är uppdelad i tre delar. Den 
första består av en presentation av nuläget, med 
en debatt mellan de två politiska blocken där de 
får redogöra för vilka deras tänkta satsningar är 
och förväntade effekter av dessa.  
   De övriga två delarna belyser lokala projekt, 
samt visar hur man lyckats få unga vuxna som 
stått utanför arbetslivet i sysselsättning.   
Hela inbjudan finns på www.nnsfinsam.se.   
 

50 medlemmar i NNS 
Vi blir allt fler medlemmar i NNS, och nu är ”50-
vallen” passerad.  
   Samordningsförbundet i Sydnärke blev 
medlem nr 50. Grattis! 
   Samtidigt är det viktigt att vi blir ännu fler. Det 
finns 87 förbund totalt i landet, och 37 står 
fortfarande utanför. NNS kommer därför under 
hösten att kontakta samtliga dessa förbund för 
att förklara vad NNS står för och vill 
åstadkomma, och beskriva vad vi gjort sedan 
bildandet i november 2009.  
   Enade vi stå… 
 

 

 

NNS styr mot Gotland i sommar! 
 
 

Senaste nytt om ESF-ansökan 

I augusti väntas Europeiska Socialfonden, ESF, 
ta ställning till den ansökan som NNS lämnat in 
för ett kompetensutvecklingsprojekt (se 
Nyhetsbrev nr 2 2010).  
   NNS ansöker om totalt 8,2 mkr för utveckling 
av landets samordningsförbund som 
organisationsform.  
   De aktiviteter och mål som tas upp i ansökan 
är kopplade till NNS verksamhetsplan 2010-
2011, som fastställdes vid det extra årsmötet i 
Malmö den 21 april.  
   Ansökan bygger på att de förbund som är 
representerade i NNS styrelse deltar. 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 
(tidigare Samordningsförbundet Haninge) 
fungerar som projektägare. 
   ESF har efterfrågat vissa kompletteringar, som 
har lämnats till rådet tillsammans med NNS 
avsiktsförklaring. 
    Ansökan bedöms nu i förhållande till formella 
krav och urvalskriterier, och vi hoppas att den 
sedan går vidare till Västsveriges 
strukturfondspartnerskap, som har uppgiften att 
prioritera bland inkomna ansökningar.  
   Prioriteringen är planerad att ske under senare 
delen av augusti 2010.    
   Läs ansökan på www.nnsfinsam.se.  
 
 

 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



Rapport från arbetsgruppen 

”Utvärdering med ISF” 
Halvårsavstämningen från denna arbetsgrupp 
har behandlats i NNS styrelse. Arbetet har gett 
positiva resultat och är givande för både NNS 
och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.  
   Är du intresserad av att vara med i 
arbetsgruppen? Kontakta Jonas Wells, 
jonas.wells@fagersta.se. 
   Läs rapporten på www.nnsfinsam.se. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glad midsommar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas Samordningsförbund, 

ordf, tel. 070-215 44 00, kurt.kvarnström@riksdagen.se 

Marie Litholm, Samordningsförbundet Haninge, vice 

ordf, tel. 08-606 86 90, marie.litholm@haninge.se 
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Nyhetsbrevet distribueras via RAR i Sörmland:  

Ann Lundqvist, 0155-21 58 58, ann@rarsormland.se 

 

 


