
        
 

UTBILDNING OM INDIKATORER FÖR 
FINANSIELL SAMORDNING 

Onsdagen den 18 oktober kl. 13.15 - 16.00 

City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 

 

Fyra och ett halvt år har det tagit men nu är det här! Ett kvalitetssäkrat instrument och ett 
standardiserat insamlingsförfarande som besvarar frågan för samordningsförbunden ”Hur vet vi 
att det blir bättre?”. Det vill säga indikatorer för finansiell samordning! På NNS hemsida finns 
enkäter till fem olika respondentgrupper och en användarmanual. För er som tecknar avtal med 
NNS finns excelfiler för inmatning samt en arbetsorganisation för vidare utveckling. Redan nu har 
överraskande många förbund tecknat avtal och fler är på gång. Med detta avtal finns möjligheter 
till aggregering, jämförelser och utvecklingsstöd i det praktiska arbetet.  

Flera förbund har efterlyst möjlighet till utbildning och en närmare dialog för att förstå, diskutera 
och lära sig mer om indikatorerna. I denna utbildning som leds av Jonas Wells (NNS), Linda 
Andersson (SF Centrala Östergötland) samt Elin Asplund och Liv Öström (båda sistnämnda från 
SF Huddinge/Botkyrka/Salem) får du möjlighet till just detta! Få med dig hem: 

- Diskutera vad är syftet med indikatorerna?  
- Vilken skillnad kan indikatorerna göra för mig och mitt förbund/lokala miljö? 
- Vad är viktigt för mig att veta om insamlingsprocessen? 
- Hur matar jag in i excelfilerna? 
- Hur gör vi analyser? 
- Svar på dina frågor och funderingar om indikatorerna! 

Alla är varmt välkomna till en interaktiv och spännande eftermiddag! Operativ insatspersonal, 
processledare och förbundschefer, styrelseledamöter, andra intresserade – är du nyfiken är du 
välkommen! 

Var? Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Mer info: www.citykonferensen.se 
När? 2017-10-18 mellan kl 13.15 – 16.00 
Hur? Ingen avgift. Fika ingår. Max 30 personer.  
Anmälan till jonas.wells@nnsfinsam.se, helst före den 10 oktober 
Mer info: Epost jonas.wells@nnsfinsam.se, tel: 0706 38 06 17, kolla även in hemsidan:  
http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx  

Hoppas vi ses önskar Jonas Wells, Linda Andersson, Elin Asplund och Liv Öström 


