
NNS årsmöte hålls den 24 mars 2015, i Linköping. 
Mötet som hålls i samband med den nationella 
nätverkskonferens börjar klockan 15.
Ytterligare information som rör årsmötet samt 
dagordning och andra handlingar finns på NNS 
webbsida.
Klicka på bilden ovan för att komma till 
webbsidan.
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Höstens indikatorprojekt, finansierade med medel från regeringen, 
mynnade ut i 15 indikatorer för finansiell samordning med förslag på 
tillhörande mått. Indikatorerna är tänkta som ett stöd för att utveckla 
samordningsförbundens verksamhet och att samla resultat tillsammans. 

Nu förbereds nästa steg med ett ettårigt pilotprojekt med start i april där 
indikatorerna med mått testas, värderas och kvalitetssäkras med stöd av 
Örebro universitet, Socialstyrelsen och Nationella Rådet och NNS som 
projektägare.
Elva samordningsförbund har anmält sig att vara piloter och ska 
använda indikatorerna i sin verksamhet i ”skarpt läge”. Dessa är 
samordningsförbunden i Skellefteå-Norsjö, Huddinge/Botkyrka/
Salem, Södertälje, Falun, Norra Västmanland, Samspelet (Karlstad, 
Kristinehamn/Hammarö/Grums), Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp, Östra 
Östergötland, Centrala Östergötland, Västra Östergötland och Kalmar län.

Projektansökan för att delta i pilotprojektet har sänts till samtliga 
samordningsförbund.

Finansiering till projektet görs via crowdfunding, även kallat 
gräsrotsfinansiering. 

Finansieringsmodellen innebär att varje samordnings förbund som så 
önskar, med valfritt belopp, kan bidra till finansieringen av projektet. 

Målet är att få in 500.000 kronor till projektet. För närvarande har 13 
samordningsförbund tillsammans bidragit med 390.000 kronor.

Beslut om att medfinansiering skickas senast den 9 mars 2015  
till Jonas Wells. 

Mailadress till Jonas Wells: jonas.wells@nnsfinsam.se 

Målsättning 500.000 kronor

Insamlade medel 390.000 kronor
Crowdfounding

Pilotstudie av indikatorer inom  
den finansiella sam ordningen

Pilotstudien finansieras genom Crowdfounding 

som innebär att de samordningsförbund som 

så önskar lämnar bidrag. Målet är att samla in 

500.000 kronor. 

Den 2 mars 2015 hade 13 samordningsförbund 

lämnat sammanlagt 390.000 kronor i bidrag.

Färgfälten visar storleken på bidragen som fram 

till 2 mars kommit in.

http://www.nnsfinsam.se
http://www.nnsfinsam.se
http://www.nnsfinsam.se/arsmotet-2015.aspx
mailto:jonas.wells@nnsfinsam.se
http://www.nnsfinsam.se/nyhetsbrev-nns-nytt.aspx


NNS skriftserie nr 1-2015

Samhällsekonomiskt resultat av insatser  
inom samordningsförbunden 2007-2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en samman-
ställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom 
samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, 
som utvärderats under perioden 2007 till 2014. 

Skriften kan beställas via NNS webb och kostar 40 kronor styck, 
exklusive moms (sex procent) och frakt.
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Den 4 februari  samlade Samordningsförbundet Östra Värmland 
cirka 60 personer till en samverkansdag.  En av föreläsarna var Jonas 
Wells, utvecklingsansvarig vid NNS, som bjudits in för att reflektera 
kring samordningsförbundens utveckling och satte igång ett antal 
övningar med gruppen. 

Kristina Steijner, verkställande tjänsteman vid förbundet berättar 
några veckor senare: ”Dagen gav inspiration och träning om 
samverkan på ett annorlunda sätt. 

Övningarna gav mersmak och ledde till omedelbara resultat. 
Deltagarna tog tag i problematik och samtidigt gick vidare i 
gruppen. Mycket av det vi pratade om att göra har redan börjat 
hända. Det var väldigt positivt. En nytändning!”

På NNS Facebooksida finns mer information om ”aktualiteter” 
som rör NNS och samordningsförbunden.

Nyhet från Samordningsförbundet 
Östra Värmland

Ladda ned rapporten  
på NNS webb:
www.nnsfinsam.se

I slutet av 2014 genomförde NNS en enkät som undersökte samordningsförbundens 
önskemål om och behov av utbildningar inom  samordningsområdet. 

Resultat av utbildningsenkäten visar att det finns ett brett intresse  för 
utbildningar via NNS framförallt utifrån de erfarenheter som  förbunden redan 
har samlat på sig på alla nivåer. Från styrelsearbete, till förbundschefsarbete 
och processledning, till samverkan genom chefsgrupper och mellanliggande 
tjänster. 

Av särskilt intresse är utbildningar som fokuserar på hur samordningsarbetet 
görs särskilt framgångsrikt. Det efterfrågas också utbildningar om indikatorer 
och lösningsfokuserat arbetssätt. 

Utvecklingsarbete pågår nu inom NNS för att utveckla utbildningar och 
mötesplatser som kan möta intresset från hösten 2015 och framåt på olika sätt. 
Ta gärna del av rapporten på NNS hemsida. 

Intresset stort för lärande om samverkan 
och samordning

http://www.nnsfinsam.se/utvardering/indikatorprojektet.aspx
http://www.nnsfinsam.se/skriftserie_2015_1.aspx
https://www.facebook.com/nnsfinsam
http://www.nnsfinsam.se/nyhetsbrev-nns-nytt.aspx


 Facebook

Aktiviteter 2015:

23 mars Styrelsemöte i Linköping

24-25 mars Finsamkonferens Linköping 

24 mars NNS årsmöte i Linköping

18 maj Uppvaktning på  
Socialdepartementet

27-28 maj Planeringsdagar för  
styrelsen

28 juni Almedalsveckan startar

17 nov NNS höstkonferens

Följ NNS på sociala medier
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NNS höstkonferens kommer att 
genomföras den 17 november 
2015 i Stockholm. 

Inriktningen för konferensen 
är densamma som för höst-
konferensen 2013, det vill säga 
inkluderande, hög delaktighet 
och framtidsinriktad.

Mer information om konferensen 
och programöversikt finns på:

www.nnsfinsam.se

Dialog med ledamöter från riksdagen

Den 18 februari 
träffade Karin Flyckt 
från Socialstyrelsen 
och Nationella Rådet 
samt Jonas Wells från 
NNS ledamöter från 
socialförsäkringsutskottet 
för att prata Finsam.
 

Vi överraskades av att den 
nya gruppen redan kunde 
mycket om finansiell 
samordning samt att de 
ville veta mer och besöka 
samordningsförbund ute  

i landet. Kerstin Nilsson, ledamot från (s), kommenterade mötet:
 ”Tack för att ni kom! Det var trevligt och lärorikt. Uppskattat!”    
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Välkommen  till SPID-möte med 
intressanta föreläsare och ämnen! 

Mötet äger rum den 18 mars 2015 i 
Stockholm. Sista anmälningsdag är 
den 28 februari.

Information och program finns på 
NNS webb:
www.nnsfinsam.se

Besök även NNS Facebooksida 
som innehåller aktuella kommentarer 
till händelser och aktiviteter inom 
NNS och samordningsförbundens 
verksamhetsområden.

Ur programmet till det 
kommande SPID-mötet:

Arbetsgivarens perspektiv på 
anställning av personer med 
funktionsnedsättning

Hälsomässiga och 
sociala konsekvenser 
av pensionering – en 
kunskapsöversikt

Analys av sjukfrånvarons 
variation – Väsentliga 
förklaringar av upp  och 
nedgång över tid

Ekonomiska konsekvenser 
av brister i arbetsmiljö och 
hälsoproblem.

Fullständigt program och 
information om hur man 
anmäler sig till mötet finns på 
NNS webb.

Ytterligare ett SPID-möte är 
planerat och kommer att äga 
rum den 3 juni 2015.

http://www.nnsfinsam.se
http://www.nnsfinsam.se
http://www.nnsfinsam.se
https://www.facebook.com/nnsfinsam
http://nnsfinsam.blogspot.se
http://www.nnsfinsam.se/nyhetsbrev-nns-nytt.aspx

