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NNS skrivelse 
SKL tar på sig rollen av att vara sammankallande för Nationella Rådet 

Medel för stöd till det lokala arbetet överförs från Försäkringskassan till SKL 

SKL tar fram ett stöd för kommuner och landsting i deras arbete inom FINSAM 

En politisk delegation/utskott får ett tydligare ansvar för FINSAM 

FINSAM utgör en fråga för ledning och styrning av välfärden inom SKL 



Genomförda aktiviteter 
Informationsärende Beredningen för socialpolitik och individomsorg, maj och 
september 
 
Enkätundersökning till kommuner, landsting och samordningsförbund 
 



Resultat av enkätundersökning 
Samordningsförbunden leder till förbättrad samverkan (N=251) 
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Resultat av enkätundersökning 
Ökat politiskt engagemang efterfrågas, särskilt på nationell nivå (N=246) 
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Resultat av enkätundersökning 
Vad anser ni om de finansiella resurserna som samordningsförbunden disponerar? 
(N=189) 
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Resultat av enkätundersökning 
Landstingens styrelseledamöter behöver mer stöd från SKL (N=190) 

 

29% 

29% 

43% 

Kan inte bedöma 

Nej 

Ja 

Kommun Landsting/regioner 



Resultat av enkätundersökning 
Landstingen vill ha mer stöd från SKL kring arbetet med FINSAM (N=190) 
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Behov av ökad kunskap 
Samverkansformen är etablerad, men nyttjas i olika utsträckning 

Samverkansformen behöver ständigt försvara sig 

Effektutvärdering av FINSAM genomförs 

 

 

SKLs medlemmar efterfrågar stöd 

-  Informationsinsatser riktade till landsting/regioner och kommuner om FINSAMs roll 
-  Nationella prioriterade områden med koppling till FINSAM inom fler beredningar 

 



Svar på NNS skrivelse 
Komplettera NR med en representant från VO 

Utveckla arbetsformerna för Nationella rådet  

Använd nationella medel som resurs för SKLs interna arbete med FINSAM 

SIB hanterar frågorna idag, beredningarna ses över 

FINSAM bör inkluderas i arbetet med Strategi för Hälsa 

 


