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Taktikkonferens ledde framåt 
Den 17-18 augusti samlades NNS styrelse och 
tjänstemannastödgrupp för att diskutera och 
planera för hur NNS verksamhetsplan kan 
utformas, utifrån en sammanhållen taktik.  
   Mötet var väldigt lyckat och mynnade ut i en 
övergripande plan för vad NNS ska arbeta med. 
Nätverket ska, under ledning av styrelsen:  
   • Prioritera arbetet med finansieringsfrågan, 
både för NNS och för samordningsförbunden.  
   • Jobba vidare med en kommunikations-
strategi, baserad på att vi ska ha en mer aktiv 
hållning avseende vår information och 
marknadsföring. Vårt huvudbudskap bör vara 
att den finansiella samordningen är en viktig del 
i förbättringen av välfärdssystemet. 
   • Arrangera ett medlemsmöte hösten 2010.  
   • Undersöka möjligheterna till tilläggsuppdrag 
för samordningsförbunden.  
   • Fundera mera kring var Finsam kan befinna 
sig om fem år.  
   • Utveckla samordningsförbundens arbets-
givarroll. 
   • ”Hålla i” olika arbetsgrupper.  
 

Diskussionsforum på hemsidan 

Hemsidan uppdateras löpande, och nästa steg är 
att skapa ett diskussionsforum för medlem-
marna i NNS.  
   Forumet väntas vara klart att ta i bruk under 
oktober.  
 

 

 
 
 
 

Donnerska huset. Foto: Gotlands kommun 
 

Finsam lockade många besökare 
under Almedalsveckan 

Finsams arrangemang På spåret mot arbets-

marknaden den 9 juli lockade många besökare 
under den heta Almedalsveckan. 
    Donnerska husets hörsal nära Almedalen var 
fullsatt, och inte förrän eftermiddagen gick mot 
sitt slut började det tunna ut i publiken.      
   Spännande frågeställningar och intressanta 
inlägg avlöste varandra.  
   Arrangörer var Nationella rådet för finansiell 
samverkan, FinsamGotland och NNS.  
 

”Försörjningsmåttet” blev två… 

Arbetsgruppen för utveckling av försörjnings-
måttet hade sitt första möte i Norrköping den 18 
juni. Gruppen har delats upp i två mindre 
grupper. En grupp ska arbeta med kartläggning 
av försörjningsmåttet, den andra med vilka 
möjligheter som finns till fördjupat samarbete 
med Mälardalens högskola kring ”Datakällan”. 
   Kartläggningsgruppen har formulerat och sänt 
ut en enkel enkät till alla samordningsförbund. 
Enkäten kommer att sammanställas och presen-
teras vid nästa möte, den 24 september i Göte-
borg. Även ”Datakällan-gruppen” gör en enkät. 
 
 

 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



Ny arbetsgrupp: revisionsfrågor 

Nationella nätverkets styrelse har beslutat att 
bilda en tjänstemannagrupp inom området 
revisionsfrågor.  
   Bakgrunden är bl.a. de olika tolkningar och 
tillämpningar av kommunallagens bestäm-
melser som förekommer vid revision av 
samordningsförbund.  
   Det finns också ett behov av att utveckla 
förbundens ledning och styrning av både 
ekonomi och verksamhet. 
   Arbetsgruppen, som kommer att bestå av sju 
personer, ska:  
   1. Redovisa en övergripande beskrivning av 
de synpunkter som framförts i samband med 
2009 års revision. 
   2. Beskriva nuläget avseende revisionens 
tolkning av kommunallagens krav på budget i 
balans för samordningsförbund. 
   3. Beskriva nuläget när det gäller ledning och 
styrning av samordningsförbundens verksamhet 
och ekonomi. 
   4. Presentera goda exempel bland landets 
samordningsförbund vad gäller ledning, 
styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet.  
   5. Sammanställa material ur kartläggningen 
som kan användas vid utbildningsinsatser för 
styrelser och tjänstemän. 
    
Är du intresserad av att delta? Kontakta Stellan 
Berglund, stellan.berglund@skelleftea.se 
senast den 30 september!  

 

Nej till ESF-ansökan 
Den ansökan som NNS lämnade in till ESF-rådet 
för ett kompetensutvecklingsprojekt har inte 
prioriterats. 
    Beslutet om att inte anslå medel fattades den 2 
september av det regionala strukturfonds-
partnerskapet i Västsverige, som hade till 
uppgift att prioritera bland inkomna 
ansökningar.  
   Motiveringen till beslutet var att ansökan 
fokuserade mer på organisationsutveckling och 
mindre på kompetensutveckling på individnivå.   
   Ritva Widgren på Samordningsförbundet 
Östra Södertörn, som samordnat ansökan, säger 
i en kommentar att det känns tråkigt att inte få 
medel för det utvecklingsarbete och de 
aktiviteter som anges i NNS verksamhetsplan.  
Hon konstaterar också att flera medlemmar i 
nätverket har lagt mycket tid och engagemang 
på projektet. 
   – Jag tror det är viktigt att så snart som möjligt 
att hitta en alternativ strategi för att öka profes-
sionaliseringen av samordningsförbundens 
arbete.  
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