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Tillsammans skapar vi en ny vision för NNS
NNS styrelse har beslutat att påbörja arbetet med en ny vision för NNS och att strategiskt bjuda 

in medlemmarna i arbetet under en lång period under 2015. 

Den gamla visionen, att samordningsförbund ska finnas i hela landet,  är snart uppfylld. 
Så nu tar vi avstamp till en ny process. NNS vill bjuda in medlemmarna brett 

och rejält under större delen av 2015 i en gemensam process om vad NNS 
ska jobba för. Styrelsen tänker sig en dialog med tre hållpunkter med 

mycket luft för samtal däremellan. Första anhalten blir en enkät 
till medlemmarna i början på året, för att sedan ha en dialog 

med medlemmarna under årsmötet i mars. Vi avslutar 
med en stor konferens under hösten 2015.

Välkommen till NNS webbenkät om behov  
och efterfrågan om utbildningar under  
perioden 2015-2016. 

Läs förslag om unika utbildningar i samord-
ningsområdet och avgör om det är något för 
dig. Eller föreslå något eget! 

Enkät om utbildnings- 
behov – vad tycker du?

Stort intresse för  
indikatorprojektet 
Regeringen beviljade den 28 augusti NNS medel för 
att ta fram mått till ett antal indikatorer för finansiell 
samordning. 

Tillsammans med Nationella Rådet och Örebro 
universitet har vi nu kommit så långt att det finns en 
webbenkät där just du kan föreslå hur indikatorerna 
kan mätas. 

Webbenkäten finns utlagd under hela oktober. 
Det är glädjande att fler än 20 samordningsförbund 
för närvarande ingår i referensgruppen och att sju 
lokala seminarier redan har avverkats. 

Välkommen att vara med på det stora öppna 
seminariet den 4 december på Arlanda där vi 
tillsammans jobbar fram ett gemensamt förslag.

WEBBENKÄT

SEMINARIUM

INDIKATORPROJEKTET

Direktlänk till webbenkäten. 

Webbadressen är:
https://sv.surveymonkey.com/s/Webbsida

Seminarium den 4 december 

Läs inbjudan på www.nnsfinsam.se

Mer information om projektet 

Läs mer på www.nnsfinsam.se
TILL ENKÄTEN

Direktlänk till webbenkäten. 

Webbadressen är:
https://sv.surveymonkey.com/s/G23L768

Oförändrat läge för Finsam  
i budgetproppen
Läs mer på sidan 2

Vill du vara med att forma 
NNS höstkonferens 2015?
Läs mer på sidan 2

Bilder från Indikatorprojek-
tets workshop
Läs mer på sidan 3

Samordningsbloggen: 
LEGO bygger samverkan
Läs mer på sidan 3
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Helårsekvivalenter 
– nyttig statistikkälla 
för Finsam

 Facebook

31 okt Sista dagen Webbenkät  
mått till indikatorer

6-7 nov Nätverk Norrland i Östersund

17 nov Arbetsutskott NNS med 
studiebesök i Sala

23 nov Sista dagen Webbenkät  
utbildningar 2015-2016

4 dec  Seminarium indikatorprojektet

5 dec  Styrelsemöte NNS

10 dec  Nätverk Skåne i Malmö

Aktiviteter 2015:

14-15 jan Nätverk Östra Mellansverige  
i Karlstad

24-25 mars Finsamkonferens Linköping  
med årsmöte NNS

SCB har utvidgat statistiken 
om antalet bidragsförsörjda. 
”Helårsekvivalenter” visar nu 
statistik på kommunnivå, från 
tidigare endast ha redovisats på 
riksnivå. 
Helårsekvivalenter skiljer sig 
från försörjningsmåttet genom 
att den förre mäter antalet 
personer på helårsbasis som 
är försörjda genom sjuk- och 
aktivitetsersättning, a-kassa, 
sjukpenning, aktivitetsstöd, 
etableringsersättning och 
ekonomiskt bistånd. Den senare 
mäter kostnaderna samlat för 

Regeringen har beviljat NNS 
finansiering för att sammanställa 
alla samhällsekonomiska studier 
som företagen Payoff genomfört 
med samordningsförbunden som 
beställare.  Det är första gången 
detta material sammanställs och 
rapporten beräknas vara klar 
till årsskiftet och kommer att 
redovisas i en NNS-publikation.
Mer info på www.nnsfinsam.se

samma ersättningar och delar det 
med antalet individer 16-64 år 
och dag per år. 
Hur ser helårsekvivalenten ut  
i din kommun/ditt område?

Regeringen  
beviljar medel  
för utvärdering

Oförändrat läge 
för Finsam 
i budgetproppen

Regeringens budgetproposition presenterades  
23 oktober av finansminister Magdalena Andersson.
- Tyvärr höjs inte totalramen men en liten förbättring för 2015 är att 
ytterligare tre miljoner kronor tilldelas samordningsförbunden från 
staten i och med den uppgörelse man gjorde i riksdagen för ett år 
sedan. Medel som tidigare har undanhållits för administration tillförs 
samordningsförbunden. Med den utveckling av Finsam vi ser i landet, 
kommer det att behövas ett rejält tillskott kommande år för att Finsam ska 
fortsätta utvecklas i hela landet, säger NNS ordförande Kurt Kvarnström.
Länk till budgetpropositionen.

Följ NNS på sociala medier

att forma NNS höst-
konferens 2015?

Foto: Regeringskansliet

Vill du vara med... 

Under nästa höst sker ett  
nytt stort Finsam-evenemang: 
NNS höstkonferens 2015! 
Vi bygger vidare på det vi lärde 
oss vid NNS förra höstkonferens 
med hög grad av interaktivitet, 
en inkluderande ansats och stor 
delaktighet och spetsar till det 
med skarpa plenumsessioner 
med framtidsfokus.  
Låter detta intressant?  
Var med i den stora höjdpunkten 
i framtidsvisionen för samord- 
ningsförbunden. 

...

Vill du vara med och forma 
höstkonferensen 2015, att bidra 
och hjälpa till? 

Kontakta mig

Jonas Wells

Antalet försörjda 
med bidrag ökar
SCB rapporterar om att antalet 
helårspersoner som försörjs med 
sociala ersättningar och bidrag steg 
med 2,5 procent år 2013 jämfört med 
året innan. Antalet med sjuk- och 
aktivitetsersättning fortsatte att 
minska, medan antalet med övriga 
ersättningsformer ökade.
Länk till SBCs statistik.

Foto: Jonas Wells
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Bildgalleri från lokala workshops inom indikatorprojektet
Här är fotografier från de sju lokala workshops som genomförts för att informera och diskutera  
hur arbetet med indikatorer kan ge en bättre bild av allt bra arbete som sker i samordningsförbunden.
Workshops har genomförts i Karlstad, Linköping, Skellefteå, Avesta, Huddinge, Oskarshamn och Göteborg.
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Läs Mattias Berg-
ströms historia 
från Samord-
ningsförbundet 
Centrala Öster-
götland. 

Gemensamma indikatorer viktigt  
för finansiell samordning
Varför är arbetet med gemen-
samma indikatorer för finansiell 
samordning viktigt för Samord-
ningsförbundet Skellefteå/Norsjö.  
Läs en inspirerande historia om 
hur nytänk i utvärderingsarbetet 
kan göra en skillnad.

LEGO  bygger samverkan Har du på en framgångs-
historia, en berättelse om 
samverkan, en reflektion 
som inte släpper taget – då 
är du varmt välkommen att 
fatta pennan och bidra till 
Samordningsbloggen. 

Kontakta redaktör 
Jonas Wells

Fotografier: Elin Asplund, Jons Wells med flera.

Foto: Jonas Wells

Läs mer på Samordningsbloggen: LÄNK (http://nnsfinsam.blogspot.se)
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Redaktör: Jonas Wells, 070-638  06 17. 
www.nnsfinsam.se 
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