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Varmt välkommen till NNS höstkonferens 20-21 november, 2017 i Järfälla
Höstens stora händelse för NNS, Finsamvärlden och intresserade för en samordnad välfärd i
Sverige är NNS höstkonferens. Det sker den 20-21 november på LasseMajas Värdshus i Järfälla och
alla intresserade är varmt välkomna. Ett mycket spännande program finns nu på hemsidan, likaså
möjligheter att anmäla sig. Anmäl er helst innan den 19 oktober. Mer info: www.nnsfinsam.se

Utbildning: Strategiskt ledarskap för förbunden och ledare i samordningsförbund
Välkommen till en utbildning som har som övergripande syfte att flytta fram positionerna och ge
verktyg till att lyfta fram de resultat som samordningsförbundens insatser leder till. Målgruppen för
utbildningen är politiska ordföranden och ledare i samordningsförbunds styrelser. Utbildningen är
på tre dagar: Första dagen är den 6 november, och den andra är den 16 januari. Anmälan till
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se. Mer info: www.nnsfinsam.se.

Utbildning: JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap
NNS erbjuder ännu en JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden med
start den 8-9 november, tredje dag den 11 januari. 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 sker i Göteborgsområdet, och leds av
förbundschef Charlotte Axelsson, Samordningsförbundet Insjöriket, och Liselott Vahermägi,
tidigare förbundsordförande för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Utbildning: Indikatorer för finansiell samordning
Den 18 oktober kl 13.15-16 sker en öppen utbildning om indikatorerna för finansiell samordning.
Utbildningen leds av Elin Asplund, Jonas Wells, Linda Andersson och Liv Öström. Max 30 platser
och endast ett fåtal kvar! Anmäl innan den 10 oktober.
Mer information om dessa utbildningar
Gå till NNS hemsida: http://nnsfinsam.se/utbildning/aktuella-utbildningar.aspx

Indikatorer för finansiell samordning
Redan har många samordningsförbund skrivit på avtal som möjliggör ett systematiskt arbete med
indikatorer för finansiell samordning. Med detta verktyg får styrelser, förbund och deras
medlemmar möjlighet att tillsammans utveckla lokal och nationell kunskap på hur förbundens
arbete och de finansierade insatserna utvecklas. Den första nationella mätningen sker den 31
oktober. Välkomna att utforska detta ni med! Kontakta NNS utvecklare Jonas Wells,
jonas.wells@nnsfinsam.se.
Mer information om indikatorer för finansiell samordning
http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx

Ola Andersson - ny tjänsteman för NNS styrelse
Ola Andersson tar över efter Jonas Wells som NNS styrelses tjänsteman från den 1 oktober. Jonas
fortsätter som utvecklare för indikatorsarbetet och med externa uppdrag för NNS. Välkommen Ola
och tack Jonas!
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Seminarieserie för en kommande rapport kommer att starta under hösten
Som underlag för en rapport görs en seminarieserie på fyra seminarier med olika teman:
1. Behovsanalys
Presentationer från samordningsförbunden om nyligen genomförda behovsanalyser. Analys av
dessa och diskussion kring för- och nackdelar samt användbarhet.
2. Finansiera och stödja operativa insatser
Presentation av olika operativa insatser och hur processen fungerar från idé till utvecklad
verksamhet. Processer för att stödja insatserna till en hög kvalitativ nivå.
3. Utvärdering
Presentationer av olika utvärderingsansatser och resultat. Resultat på individ, organisation och
samhällsnivå. Analysera utvärderingsmetoder utifrån användbarhet och samhällelig relevans.
4. Jämställdhet
Presentationer av olika jämställdhetsanalyser och insatser för att skapa bättre jämställdhet i insatser
till medborgarna.
Seminarierna genomförs under en dag och dokumenteras. Respektive dokumentation ligger till
grund för ett kapitel i den kommande rapporten. Mer information kommer.

Vi ses på Lasse Majas Värdshus i Järfälla den 20-21 november!
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