Välkommen till Nationella Rådets introduktionsutbildning!
En av Nationella Rådets1 centrala uppgifter är att erbjuda stöd till utvecklingen av
samordningsförbund. Inom ramen för vårt arbete erbjuds du en kostnadsfri introduktionsutbildning
om finansiell samordning. Utbildare är Magnus Simonsson nationell stödperson och förbundschef
för samordningsförbundet Göteborg Centrum.

Innehåll:
Introduktionsutbildningen syftar bl.a. till att skapa förståelse och bidra till ökad kunskap om:
 Demokrati – Välfärd och medlemmarna i samordningsförbunden
 Behov – Medborgarnas behov i centrum
 Lagen – Vad säger lagen om finansiell samordning?
 Förbundsordningen – Att starta ett förbund
 Organisering – Beslut, ansvarsfördelning, ekonomi och administration
 Aktiviteter – Balansen mellan strukturinriktade- och individinriktade aktiviteter
 Ledarskap – Samverkan i praktiken
 Uppföljning – SUS, vilka möjligheter och vilket stöd ger det?
Dagen genomförs i seminarieform och bygger på dialog och delaktighet.

Målgrupp:
Introduktionsutbildningen vänder sig främst till dig som är ny förbundschef eller styrelseledamot. I
mån av plats välkomnar vi även dig som har en annan roll och som vill stärka dina kunskaper om att
vara verksam i ett samordningsförbund.

1

Nationella Rådets medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner

och Landsting. Nationella Rådet är en central stödfunktion som syftar till att, i enlighet med regeringens intentioner, ge
samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig inom den finansiella samordningen. Läs mer på; www.finsam.se

När:
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00 – 16.30.
Anmälan görs senast den 23 april här
Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 10.00–16.30.
Anmälan görs senast den 24 april här
Tisdagen dem 11 juni 2019 kl. 10.00–16.30.
Anmälan görs senast den 28 maj här

Var:
Vi är på Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm
Fika serveras från 09.30

Vägbeskrivning:
Saturnus Konferens Slussen ligger ca 200 meter från T-banestationen Slussen. Gå ut från T-banan via
Utgång Södermalmstorg. Ta sedan till vänster och gå upp för den stenlagda backen. Korsa Götgatan
och följ cykel/gångvägen Peter Myndes Backe rakt fram till Saturnus Konferens.

Har du frågor?
Information om utbildningen:
Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20, mail: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se
Praktiska frågor:
Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18, mail: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe! Lunch intas på egen hand.

Välkommen!

