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Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 februari, kl 10.00-15.00 

 
Beslutande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund § 1-10 

Alvi Berglund, Finsam Östersund  

Marie Litholm, Samordningsförbundet Haninge § 1-10 

Alf Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Karl-Henrik Nanning, Samordningsförbundet Uppsala län 

Bengt Andersson, Västra Skaraborg 

 

 

 

  

  

  

Övriga närvarande Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå 

Jonas Wells, Norra Västmanlands Samordningsförbund 

Eva Jupiter, Gotlands samordningsförbund 

Ola Wiktorson, Samordningsförbundet Sörmland 

Ann Lundqvist Samordningsförbundet Sörmland 

 

 
 

 

 

 

 

  

Utses att justera Barry Rudholm  

 
Justeringens  

tid och plats 
Fredag 12 mars, kl. 10.00, Riksdagshus 7-9, Stockholm.      

 

 
Underskrifter Sekreterare ........................................................................……… 

Ola Wiktorson 

Paragrafer 1- 12 

     
 Ordförande ........................................................................……… 

Kurt Kvarnström 

 

  

 Justerande ...................................................................................................……….. 

Barry Rudholm  
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§ 1 

Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Ordförande Kurt Kvarnström hälsade alla välkommen och öppnar mötet.  

Beslut 

Tidigare utskickad dagordning godkändes med justeringen att ordningsföljden ändras samt 

med tillägg under övriga frågor.. 

Kurt Kvarnström, och Barry Rudholm utsågs att justera dagens protokoll.  

§ 2 

Föregående protokoll (2010-01-15) 

Beslut 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 3 

Nya medlemmar 
De nya medlemmarna Samordningsförbunden i Klarälvdalen samt i Blekinge hälsades väl-

komna till Nätverket.  

Nu finns 45 medlemmar i NNS. 

§ 4 

Nyhetsbrev 

Översyn av rubriker och layout bör ske. Kontaktpersoner, Kurt Kvarnström, Marie Litholm 

och Ann Lundqvist, ska anges, viktiga händelser samt nya förbund i NNS ska anges.   

Nyhetsbrevet distribueras till samtliga Samordningsförbund samt till Nationella Rådet. 

Beslut 

Ann Lundqvist och Stellan Berglund justerar nyhetsbrevet 

§ 5 

Verksamhetsplan 2010-2011 

Planen ska förankras vid extra årsmöte i april.  

Genomgång av synpunkter och förslag.  

Beslut 

Stellan justerar planen utifrån diskussionen och redovisar ett nytt förslag till den 12 mars 

§ 6 

Administrativt stöd samt hemsida 

Alf redogör för det administrativa stödet som ska skötas av Ann Lundqvist, Samordningsför-

bundet RAR i Sörmland, samt att det finansieras av iffk. Avtal är tecknat mellan iffk och 

RAR. 

Ola Wiktorson presenterar RAR:s hemsida. Utöver ordinarie hemsida finns bl.a möjligheter 

till webb-baserade enkätundersökningar och diskussionsforum. Det är en fördel om Ann kan 

administrera hemsidan. 

Styrelsen tackar iffk för finansiering av administrativt stöd till NNS. 

Beslut 

Ola Wiktorson uppdras att arbeta vidare med hemsidan. 

§ 7 

Kommunikationsplan 

Förslag till plan har lämnats av Ritva Widgren Haninge. Planen är upprättad av Eva Stenvång 

som arbetar med Haninges och Botkyrkas hemsidor. 

Planen ska utgöra en grund för det fortsatta informationsarbetet 
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Beslut 

Alf och Ola träffar Eva Stenvång för det fortsatta arbetet med planen. 

§ 8 

Samarbete med Nationella Rådet 

Kurt och Marie ska träffa Ulrika Persson, Försäkringskassans representant i Nationella Rådet. 

Styrelsens medskick är: Sök samarbetsformer, diskutera roller NR – NNS, hur agerar staten 

vid revision av samordningsförbunden.  

§ 9 

Almedalsveckan 

Eva Jupiter från Gotlands Samordningsförbund presenterar förslag till tillvägagångssätt. Ef-

termiddag 9 juni i Donnerska huset, centralt i Visby, nära övriga aktiviteter. Två alternativa 

lösningar. 1. kl: 1230-1700, kostnad 28 tkr eller kl: 1230-1445, kostnad 18 tkr. Det senare 

alternativet innebär att lokalen delas med Svenska ESF-rådet under eftermiddagen. 

Alternativ 1 förordas och Eva ansöker om 28 tkr av Nationella Rådet. 

En arbetsgrupp tillsätts med Eva Jupiter, Karl-Henrik Nanning från Uppsala, Ola Andersson 

från DELTA samt med Alf Svensson som reserv. 

§ 10 

Fördelnings av FINSAM-medel 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. Synpunkter på utsänt förslag lämnas till Ola Wiktor-

son 

§ 11 

ISF 

Jonas Wells redogör för ISF uppdrag att jämföra olika samverkansformer. En utvärdering ska 

vara klar i maj i år och ISF sänder ut en förfrågan om aktuella rapporter till samordningsför-

bunden. 

§ 12 

Tjänstemännens roll  

Eftersom tjänstemannagruppen i NNS är liten bör fler tjänstemän engageras. En förfrågan är 

sänd till de förbund som inte ingår i styrelsen och flera tjänstemän är intresserade. Eva Hall-

mer-Lindahl i Malmö och Peter Johansson i Norrköping är intresserade. 

§13  

Övriga frågor 

Samordningsförbundens verksamhetsberättelser innehåller värdefull information. Det kan 

vara intressant att göra en översikt över materialet för att fånga lärande och goda exempel 

samt den bild av samordningsförbunden som uppkommer. En sammanställning av förbundens 

resultat utgör också en bra grund för en erfarenhetssammanställning vilket kan främja en fort-

satt positiv utveckling av finansiell samordning. 

Beslut 

Jonas Wells initierar en arbetsgrupp där former för hur en sammanställning kan ske presente-

ras. 

 


