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Välkommen	till	NNS-nytt	nr	1-2017!	
Mycket	händer	inom	samordningsförbundsvärlden	just	nu	
Detta nummer av NNS-nytt är en del i en satsning från NNS att öka information och ge alla 
intresserade det senaste om vad som händer inom ramen för NNS och samordningsförbundens 
utveckling. Varmt välkomna att sprida detta nummer till samordningsförbunden, dess styrelser och 
andra intresserade. 

Grundutbildning	i	FINSAM	
Välkommen till en utbildningsdag om FINSAM. Utbildningen genomförs den 15 maj i Stockholm. 
Dagen leds av förbundschef Ola Andersson, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA. 
Utbildningsformen är föreläsning, blandat med reflektion och diskussioner och anpassas efter 
deltagarnas önskemål. 

Workshop	Integrerad	samverkan		
Alltfler samordningsförbund utvecklar integrerade strategier för det fortsatta arbetet med 
samverkan, så kallad integrerad samverkan. Plattformar, långvariga strukturer, samordningsteam, 
processorienterat arbete, och andra nya organiseringar för det lokala arbetet är exempel av alltmer 
stabila former för samverkansarbetet mellan myndigheter i denna riktning. Välkommen till en dag 
där vi tillsammans fördjupar och utforskar detta än mer! Dagen sker i Norrköping den 30 maj och 
leds av NNS utvecklare Jonas Wells. 

JGL	–	Jämställdhet,	Genus	och	Ledarskap	
NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden. För att uppnå 
jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering krävs förändring. Verktyget till förändring är kunskap. 
Utbildningen riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna ta beslut som 
leder till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Utbildningen följer en fastställd kursplan, 
genomförs av certifierade kursledare, framtagen av försvarshögskolan, ägs och kvalitetssäkrad via 
SQUILD. Utbildningen sker i Stockholmsområdet, 28-29 augusti och 18 oktober och leds av 
förbundschef Charlotte Axelsson, Samordningsförbundet Insjöriket, och tidigare 
förbundsordförande för Östra Södertörn, Liselott Vahermägi. 

Håll	utkik	efter	ordförandeutbildning	start	i	höst!	
I maj planerar NNS att gå ut med en utbildning till ordförande i samordningsförbunden. 
Utbildningen syftar till att stärka det strategiska påverkansarbetet, ledarskap och förbundens roll att 
främja en samordnad välfärd. Mer info kommer, så håll utkik efter detta!  

Mer	information	om	dessa	tre	och	kommande	utbildningar	
Gå till NNS hemsida: http://nnsfinsam.se/utbildning/aktuella-utbildningar.aspx 

Försäkringskassans	OH-kostnader		
NNS har nyligen fått signaler att Försäkringskassan planerar nya avtal för insatspersonal 
finansierade av samordningsförbund. NNS bevakar denna fråga extra mycket just nu och uppmanar 
samordningsförbunden att avvakta med att teckna avtal tills efter NNS haft styrelsemöte den 11-12 
maj. Kom gärna med inspel, frågor och funderingar till jonas.wells@nnsfinsam.se så tar vi med dom 
i underlaget om hur vi tillsammans kan agera i nästa steg. 
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FINSAM	i	Almedalen	
Vi ses väl i Almedalen och Visby första veckan i juli? Fem frukostseminarier och ett lunch-
seminarium där samtalet om Finsam lyfts och fördjupas. Många förbund är representerade och flera 
aktuella och oerhört intressanta teman tas upp. Varmt välkomna! Håll utkik efter mer info i maj. 
Information om Finsam i Almedalen: http://www.finsamgotland.se/almedalen 

NNS	Höstkonferens	
Vi hoppas att NNS höstkonferens blir en av årets absoluta höjdpunkter för det gemensamma arbetet 
att lyfta fram samordningsförbundens möjligheter och potential att effektivt stödja utvecklingen av 
samordnad välfärd. Boka av den 20-21 november. Då sker konferensen på Lasse Majas Värdshus i 
Järfälla, Stockholm. Mer info kommer i maj. 

Indikatorer	för	finansiell	samordning	
Det pågår febril aktivitet just nu i indikatorsarbetet! Inom kort färdigställs ett förslag till avtal 
mellan NNS och användare av indikatorer för finansiell samordning. Dessutom färdigställs inom 
kort en användarmanual och stöd för datainsamlande, inmatning och redovisning. Arbetet syftar till 
tillsammans utveckla lokal och nationell kunskap och mått på hur förbundens arbete och de 
finansierade insatserna utvecklas så att syftet i lagstiftningen märks i än större omfattning. För 
första gången kan vi tillsammans följa, jämföra och aggregera lokal, regional och nationell 
utveckling både på individ- och strukturnivå med samma mått mellan förbunden. Igår genomförde 
utvecklingsgruppen sitt senaste möte och fastslog bl.a. att den första nationella mätningen sker den 
31 oktober. Redan nu pågår en intresseanmälan för de förbund som är intresserade att arbeta med 
detta verktyg – i dagsläget redan 33 st som har anmält intresse! Välkomna att anmäla intresse ni 
med! Kontakta NNS utvecklare Jonas Wells, jonas.wells@nnsfinsam.se. 

Mer information om indikatorer för finansiell samordning: 
http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx 
 

   
Bilder från utvecklingsgruppsmöte för indikatorerna den 20 april (foto Jonas Wells) 


