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NNS vill med anledning av Nationella Rådets (NR) ordförandes avslutande 
anförande vid FINSAM-konferensen den 5-6 april i Eskilstuna lämna några 
synpunkter samt ställa fråga till Nationella rådet. 
 
Inledningsvis vill NNS betona vikten av att vi har ett gemensamt uppdrag att med 
våra olika roller bidra till att samverkan mellan myndigheter fungerar väl så att de 
kan stödja människor ut mot egen försörjning och därmed bidra till en bättre 
välfärd.   
 
Vid anförandet lämnades bland annat synpunkter på fördelningen mellan individ 
och strukturella insatser, systemet SUS, ordning och reda i ekonomin och 
förbundsordningar. Den samlade och generella bilden som förmedlades uppfattades 
som att Samordningsförbunden inte motsvarade de krav eller förväntningar som 
Nationella rådet har på förbunden.  
 
NNS anser att kritiken på nuvarande fördelning mellan operativa och strukturella 
insatser och att dessa bör vara 70/30 % är lösryckt och saknar relevant grund. 
Dessutom ger en sådan syn på styrning av inriktning på samordningsförbundens 
verksamhet d.v.s. kvantitativa mått på en i många avseende kvalitativ verksamhet 
ett synnerligen ensidigt och oinitierat intryck. 
 
Kritiken mot SUS faller till stora delar på Försäkringskassan som systemägare. Att 
systemet är ofullständigt finns det flera som har intygat men ansvaret för själva 
systemet kan inte falla på förbunden. NNS anser att trots de brister som finns med 
systemet levererar systemet tillräcklig bra information för att kunna fungera som ett 
uppföljningssystem. Detta visas bland annat genom den uppföljning som sker i 
västra Sverige. Att offentligt sucka över SUS bidrar inte till att förbättra kvaliteten i 
inrapportering och användning.    
 
Förbundsordningen är ett medlemsdokument. Det är medlemmarna som skall fatta 
beslut och ansvara för att det sker en tillfredsställande beredning av detsamma. Det 
är inte förbundens ansvar.   
 
Ordförandes svepande formuleringar kring ordning och reda i ekonomin behöver 
förtydligas. Generella formuleringar om förbundens dåliga kontroll på ekonomin 
ger en onyanserad bild av hur förbund faktiskt arbetar. Skillnaderna mellan förbund 
kan dock vara betydande och kräver då en seriös analys om skälen därtill.   
 



NNS anser att det är viktigt att det finns en bra och konstruktiv dialog mellan NNS 
och NR. En dialog som eftersträvar öppenhet och tydlighet men också respekt för 
varandras uppdrag. Då flera representanter från NR inte medverkade på 
konferensen eller kom till tals vid konferensen vill NNS fråga ledamöterna i NR om 
de delar den uppfattning som ordförande framförde? 
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