
Brev från NNS styrelse 30 januari 2023

Hej alla medlemmar – hoppas ni fått en bra start på det nya verksamhetsåret 2023!

Här kommer årets första brev från NNS styrelse. Detta brev är inte att förväxla med protokoll från 
våra styrelsemöten, de hittar ni som vanligt här http://nnsfinsam.se/dokument/protokoll.aspx. I 
brevet presenteras i korthet ett urval av de frågor som lyftes vid styrelsens möte och som styrelsen 
och tjänstepersonstödet jobbar aktivt med för tillfället.

Styrelsen efter valet 2022

Vid årets första styrelsemöte den 25 januari diskuterades de olika förändringar som sker i styrelsen 
efter valet 2022. För att hålla en pragmatisk hållning kom styrelsen överens om att samtliga 
ledamöter sitter kvar till årsmötet den 17 april. Där presenterar valberedningen ett nytt förslag.

Rapport om nationella indikatorer

Elin Asplund och Jonas Wells gästade styrelsen och berättade om arbetet med NNS Indikatorer. En 
dialog hölls om hur det framtida arbetet ska läggas upp. Elin och Jonas presenterade 2022 års 
resultat i den nationella indikatorrapporten Nationell-indikatorrapport-2022.pdf (nnsfinsam.se). 
Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund 
som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.967 
enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; 
pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett webbinar om indikatorerna och rapporten hålls den 14 februari kl. 10-12 och alla som vill är 
välkomna att delta, här ser ni mer info: Föreningen NNS - intresseorganisation för 
samordningsförbund (nnsfinsam.se).

Den 8 mars arrangerar Riksdagen ett lunchseminarium där resultaten från indikatorrapporten 
kommer att lyftas och diskuteras.

NNS kontakter på nationell nivå

 NNS arbetsutskott har löpande dialog med Nationella rådet, vid senaste mötet presenterades
att förändringar är på gång inom rådet och att vi kommer att få en uppdatering om detta. Vid
ett möte den 26 januari berättade Nationella rådets ordförande Michael Boman att
Försäkringskassan gör en omorganisering kring Finsam-frågor som kommer att innebära
förändring. Avdelningen för funktionsnedsättning (FV) kommer att ta över ansvaret för
Finsam-frågor och representation i Nationella rådet. Tidigare har Michael Bomans
avdelningen för sjukförsäkring (SF) haft ansvaret. Detta innebär att Försäkringskassans
representation i Nationella rådet ändras under våren 2023.

 Den 18 januari träffade NNS ordförande Fredrik Lundén tillsammans med tjänstepersonstöd
Mattias Bergström och Anna Lexelius samt Johanna Thagemark (Samordningsförbundet
Huddinge, Botkyrka och Salem) socialförsäkringsministerns statssekreterare Anna Pettersson



Westerberg i syfte att hålla en skyndsam dialog om Uppföljning Finsam och de risker som 
samordningsförbunden ser gällande kraftigt försämrade möjligheter till uppföljning av 
resultaten av individinriktade insatser. Samma dag hölls också en dialog på Riksdagen med 
moderata representanter från Riksdagens socialförsäkringsutskott. Efter mötet har NNS fått 
information om att statssekreteraren varit i kontakt med Försäkringskassans generaldirektör 
Nils Öberg i frågan om Uppföljning Finsam samt förutsättningar att följa upp resultaten av de 
finsam-finansierade insatserna. 

 Regelbundna träffar mellan SKR och NNS tjänstepersoner är i gång sedan i höstas. Den 15 
februari träffar Anna Lexelius och Mattias Bergström SLR:s Roy Melchert och Carina 
Carnetoft.

Kommunikation och Almedalen

Under 2023 arbetar NNS i den riktning som klubbades av medlemsmötet den 7 december. Bland 
annat ska NNS kommunikation stärkas. Det gäller att förnya hemsida, grafisk profil, utskick etc. En 
arbetsgrupp ska bildas med kompetens och resurser från de förbund som är intresserade och har 
möjlighet. börjat ta form. Gruppen kommer att synka sitt arbete med Nationella rådets arbetsgrupp 
för kommunikation så att vi drar nytta av det arbete som redan har gjorts och inte dubbelarbetar. Är 
du intresserad av att delta i kommunikationsgruppen? Kontakta oss!

Som en del av kommunikationsarbetet har NNS styrelse fattat beslut om att delta vid Almedalen 
2023. En arbetsgrupp har bildats och Greta Henriksson, Samordningsförbundet Gotland, har fått 
rollen att vara sammankallande.

Samarbete med Malmö universitet

NNS har tillsammans med Malmö universitet beviljats medel från ESF för att arbeta fram 
stödfunktioner till landets ESF projekt. Genom denna funktion och det nätverk som växer fram 
kommer alla de förbund som äger och driver projekt finansierade av ESF kunna få ett utökat stöd för 
bland annat uppföljning och följeforskning, genomförande och spridning. Inom ramen för arbetet har 
en kompletterande ansökan lämnats in till FORTE och svar väntas i maj. Ansökan syftar till att 
ytterligare stärka banden till våra lärosäten och forskare från Malmö, Luleå och Linköping universitet. 
NNS tjänstepersonstöd träffar representanter för Malmö universitet den 8 februari. 

Arbetsförmedlingens förfrågan om remiss “utrikesfödda kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden”

NNS har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen om samordningsförbunden kan vara med och 
ytterligare hjälpa till i uppdraget att skapa underlag till en nationell strategi för 
“myndighetsgemensam plan för utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden”. 
Medlemmarna har fått förfrågan via förbundscheferna och tjänstepersonstödet sammanställer ett 
kortfattat svar senast den 1 februari.

Kontaktpersoner riktat till NNS insatser och aktiviteter

NNS styrelse har beslutat att utse kontaktpersoner från styrelsen kopplat till insatser och aktiviteter. 
Vid styrelsemötet i förra veckan beslutades att Ingrid Hermansson, Samordningsförbundet Blekinge, 
kommer att följa arbetet med NNS indikatorer och NNS ordförande Fredrik Lundén blir 
kontaktperson kopplat till regeringsuppdraget om Ökad upptäckt av våld.



NNS kontaktpersoner hos samordningsförbunden

Vid höstens medlemsmöten lyftes önskemålet att NNS ska se över kontaktmannaskapet riktat till 
medlemmarna. Det är en önskan som ligger helt i linje med det arbete som pågått under 2022 – att 
öka dialogen och delaktigheten mellan NNS och förbunden. En enkätundersökning gick ut under 
hösten och resultaten presenterades vid medlemsmötet i december, efter detta har olika 
frågeställningar gått ut mail-ledes till de personer som från styrelsens sida har varit eller är 
kontaktpersoner i dag.  Samlat finns en optimistisk bild av kontaktmannaskapet. Man ser bland annat 
att geografisk sammanhållning är viktigt, digitala möten är bra, det är bra med dialogen men det 
behövs en tydlig rutin och uppdragsbeskrivning. Dessutom är kontinuitet samt uppföljning av arbetet 
nödvändigt. Någon har upplevt att det har varit lätt att bjuda in till dialog men lite svårare att få med 
sig inspel. Ytterligare någon upplever att det har varit svårt att få till möten pga olika regionala 
konstellationer och mötesformer.

NNS styrelse är enig om att det behöver göras ett omtag. Några av nuvarande kontaktpersoner har 
redan slutat och vi behöver göra om ansvarsfördelningen utifrån en regional indelning. En kortfattad 
uppdragsbeskrivning skulle vara bra och uppdraget bör även beskrivas i arbetsordningen. Styrelsen 
behöver löpande se till att uppdraget sker enligt plan. NNS styrelse har utifrån beskrivningen ovan 
gett tjänstepersonstödet att ta fram ett förslag för hur arbetet ska bedrivas, målbilden är att arbetet 
kör i gång under våren.

NNS årsmöte 17 april i Halmstad / Tylösand

NNS årsmöte kommer att ske i nära anslutning till Finsam-dagarna i Halmstad/Tylösand. Mötet sker 
den 17 april. Dagen kommer innehålla ett formellt årsmöte men också utrymme för dialog och 
inspiration. Socialförsäkringsminister Anna Tenje kommer att delta digitalt och det kommer att finnas 
utrymme för dialog med henne. Utöver detta kommer vi att arbeta vidare med vårt gemensamma 
mål, syfte, värdegrund och kultur – vår kommunikation intern och externt.

Övrigt som är på gång:

 Ett revisionsmöte är planerat till den 16 februari, årsredovisning är på gång för att redovisa 
verksamhetsåret 2022.

 Dialog om ordförandeträffar pågår och information kommer framåt.
 NNS och regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld deltar på Forum Jämställdhet i Malmö 7-

8 februari.
 Digitala månadsträffar för förbundens kanslier sker en gång i månaden. Fokus är på att byta 

erfarenheter av vad som är på gång i förbundens gemensamma nationella arbete. Senaste 
träffen var 26 januari och nästa gång ses vi den 22 februari kl. 13-15. Varmt välkomna!

Om du som har läst brevet har frågor eller vill göra medskick – hör gärna av dig till oss 
samordnad.nns@gmail.com. 

TACK FÖR DENNA GÅNG!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Lundén, ordförande NNS 


