
Kommunikation

Hur kommunicerar vi internt/externt?

Vad behöver ändras?

● Tydliga med att vi är förbundens språkrör
● Vilka behöver veta vad NNS är?
● Medlemmar måste komma till oss – god relation
● Intern kommunikation, samsyn, sammanhållning – attraktion
● Våga stå för de frågor vi tycker är viktiga
● Prata om de stora frågorna: Mänskliga rättigheter, Agenda 2030
● Position
● Olika namn på förbunden – NNS driva frågan
● Ändra hemsidan – Vad ska vi kommunicera ut?
● Internt – Kommunicera NNS
● Externt- Kommunicera inte NNS
● (otydbart) Samordningsförbundens frågor. Koppla till de stora frågorna
● Locka till bättre kommunikation mellan förbund och politik
● Titta på samarbetspartners
● Proffsig kommunikatör
● NNS ungefär samma roll som SKR
● Namnbyte!? Antingen är vi ”Finsam eller förbund” – lättare att kommunicera utåt i landet
● Synliggöra och tydliggöra skillnaden för NNS = Nationella Rådet
● Marknadsföring av förbunden, tydliggöra!
● Inte samma hemsida men ändå länkat till varandra
● Vara stöd för ledamot. Hur kan vi jobba vidare med de frågor som lyfts?
● Organisationsskiss? Var hör NNS hemma i förhållande till? Hur är det uppbyggt?
● Kanske också då lättare sätta förbunden på kartan?
● Förbunden ska kommunicera och sen kan NNS finnas som stöd som gör det lättare
● Frivilligt att vara med i NNS? Alla är inte med
● ”Verka men inte synas”? Eller ska NNS ta rollen att marknadsföra sig själva? Tappar man de lokala

då?

Kultur och värdegrund

Vad står vi för?

Vilka finns vi till för?

● Vilka är ”vi”? -Förbunden? -NNS?
● NNS finns till för sina medlemmar (alla förbund, även de som inte är medlemmar?)
● Finns för samordningsförbunden
● Samla förbunden och kunna påverka uppåt
● Politisk påverkan nationell nivå
● Driva gemensamt förändringsarbete, opinionsbildning som tar sin utgångspunkt från förbundens

erfarenheter
● Helheten, välfärd, folkhälsa
● Motverka glapp mellan organisationer
● Vi finns till för våra samhällsmedborgare! Individ och struktur hänger ihop
● Visa på problemen och lösningarna



Kultur och värdegrund, fortsättning

● Strukturförändringar – Förändra samhället
● Nätverk, inspiration, erfarenhetsutbyte
● Vi delar med oss. Vi är generösa!
● Inkludering -> Alla, de som hamnar mellan stolarna, prio de som har det svårast
● Vilken ”hatt” har styrelseledamöter i NNS styrelse på sig?
● Alla människors lika värde
● Samverkan mellan förbund
● ”Utvecklingsbolag”
● Helhetssyn
● NNS ansvarar för att möjliggöra för att arbeta med värdegrund
● Delarkultur – Det finns mycket erfarenhet och kunskap. Det finns stora möjligheter att komplettera

och bli bättre.
● Transparens
● NNS-familjen
● Vi finns till för de som faller mellan stolarna. ”Vi ska knuffa ihop stolarna”.
● Styras av respekt och ödmjukhet. (vissa styrs av regleringsbrev)
● Mer verksamhet, mindre ”myndighet”
● De som faller mellan stolarna finns inte inom NNS – brukarråd används lokalt
● Förkortningen behöver googlas…
● Medlemmarna vet idag inte vad NNS är och vad vi står för
● ALLAS lika värde och röst. Både i samhället men i synnerhet inom NNS.
● NNS ska vara bryggan mellan det stora och det lilla. Glo och sno från varandra. Vi är allt ifrån stora

Göteborg till lilla Askersund.
● Ödmjukhet – gå före och vara en förebild
● Öppna upp för fler parter än bara politiker. Så att alla medlemsparter finns representerade.
● Tydlighet – som skapar öppenhet och inkludering
● Kan vi arbeta bort fördomar?

Mål och syfte

Vad ska vi uppnå?

● ”Det som är tråkigast är det man vill ha mest hjälp med”
● Forum för både små och stora förbund
● Att använda den kompetens som större SF har på kansliet
● Tydlighet: Vad gör NR? Vad gör NNS?
● ”En samordning av samordningsförbund”
● Ex. kring SUS – upp på den politiska agendan
● Beskriva utmaningar och komplexitet i uppdraget
● Gemensam problemanalys grund för projektansökningar
● Samlad kraft i att ta sig an större projekt/områden
● Enad röst mot politiken
● Samlad ”lobby-verksamhet” ex. i Almedalen
● Ta hänsyn till heterogeniteten
● Ofta är de ”lokala” behoven ofta lokala, regionala, nationella
● Göra gemensam sak via NNS
● Erfarenhetsutbyte och lära av varandra
● Olika utmaningar för förbund med olika storlek



Mål och syfte, fortsättning

● NR som stödfunktion – vad är gränssnittet mot NNS?
● Att nyttja den gemensamma rösten för att kunna påverka
● Vara innovativa tillsammans
● Vissa har större möjligheter till spridning. Små ex. kan vara de bästa
● Struktur för att dela kompetens och lösningar
● Förbättra dialog med NR
● Sprida verksamhetskunskap, utveckla metoder/arbetssätt
● Genomföra verksamheten så bra och sömlöst som möjligt
● Utveckla Vis
● Förebygga och främjandeperspektiv
● Bidra med holistiskt helhetsperspektiv
● Kontinuerlig dialog. Vad vill vi med NNS?
● Plattform för det lokala folkhälsoarbetet
● Enat språkrör
● Gemensam röst nationellt
● Välfärd kan förändras och förbättras
● Samlat ansvar använda den politiska arenan
● Dialogpart för vad Finsam ska vara i framtiden – översyn lagstiftning
● Utvecklingsarbete motor sammanföra liknande områden
● Konsekvensbeskrivning av olika politiska val
● Omvärldsbevakning/dialogpart – nya ansvarsområden ex. UVAS, våld i nära…
● Mötesplats för utbyte
● Struktur – lyfta goda exempel och utvecklingsområden
● Träffar för förbundschefer, liknande för styrelsen – mer aktiv i rollen
● Föra upp den politiska arenan
● Större ansvar i styrelsen för att driva frågor politiskt. Stöd från NNS
● Mer politik. Lyfta frågorna uppåt till huvudmännen
● Ökad tilldelning
● Modernisera lagstiftning
● Påtryckningsorgan – enad röst
● Positiv samverkan mellan NNS och Nationella Rådet
● NNS + SKR <3
● Info om varför vi finns till
● Lyfta frågan politiskt – hetare!!
● Enade namn? (Samordn.förb./Finsam)
● Prata om olika förutsättningar inom förbunden
● Förbättra ordningen kring ex. sammanträden – formalia
● Mänskliga rättigheter
● Färre människor i utanförskap
● Samordna organisation med liknande uppdrag
● Intresseförening
● Nationell samling
● Samla intressen mellan myndigheter
● Skapa jämlikhet mellan förbunden
● Samordnande länk
● Kollegialt stöd
● Erfarenhet, inspiration, utbyte



Hur/vad kommunicerar vi internt/externt? Vad behöver ändras/förbättras?

● Snabba utskick från styrelsemöte bra!
● Ovant med digitalt, hur styr man upp? Hybridmöten? Knepigt att få till. Samtidigt kan fler delta ev.
● Förnya/utveckla våra kommunikationsvägar
● Bra och informativ hemsida men behöver uppdateras
● NNS namnbyte? Namnet inarbetat
● Retoriken vi använder. Börja använda rätt retorik (t.ex. parternas verksamhet)
● Viktigt med feedback på kommunikation
● Hitta en enande retorik? Viktigt?
● Sluta använda så mycket förkortningar t.ex. JGL
● Skriva klartext. Använda sig av mallar när man kan. Förenklat språk viktigast först
● Hemsidan: Lite spretig idag. En del gammalt material
● Vem och vad vi ska kommunicera? Kartlägga mer vem och vad
● Vem ska vi kommunicera med egentligen?
● Vad är skillnaden mellan NNS och Nationella Rådet? Förtydliga vårt uppdrag både internt och

externt
● Hur får vi ut det här externt? Rikta informationen rätt!
● NNS och Nationella Rådet gemensam hemsida?
● NNS roll gentemot samordningsförbunden? Hur förhålla sig till det?
● Se över kommunikationsplanen! Vara ett stöd i detta också till förbunden

Brainstorma fritt och vilt! Era medskick är viktiga! Övrigt.

● ”Obligatorisk” styrelseutbildning. Ledamöter företräder Finsam, inte sin organisation
● Regleringsbreven försvårar
● Ägarrepresentanter ej lika med styrelseledamöter
● Statens representanter ska vara friare i sina tankegångar
● Vem ska leda mötena? Tycker förtroendevalda
● NNS = intresseorganisation
● Kontaktmannaskap med kvalitet
● Enade namn
● Politiker ska leda mötena
● Arena för det lokala folkhälsoarbetet
● Branchråd SOBONA
● Bättre nationell styrning
● Konflikthantering
● Tydliggöra hur NNS upphandlar/köper tjänster som sedan säljs till medlemmarna


