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Inbjudan till  
 
Lokal workshop  
 
angående utveckling av en modell 
med indikatorer för uppföljning och 
utvärdering av samverkansinsatser!  

 
Hur vet vi att våra samverkansinsatser leder till förbättringar på deltagar/individnivå-, 
personal/medarbetarnivå-, organisationsnivå- och samhällsnivå?  
 
Vi behöver Din hjälp med att utveckla en modell för uppföljning- och utvärdering med indikatorer för att 
kunna mäta resultat och effekter av de samverkansinsatser samordningsförbunden finansierar! 
 
Bakgrund  
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, har beviljats medel av socialdepartementet till ett 
projekt där målet är att utveckla uppföljnings- och utvärderingsmodeller av samverkansinsatser genom att 
ta fram ett antal process- och effektindikatorer för framgångsrik samverkan. Genom dessa indikatorer kan 
samverkande parter mäta i vilken utsträckning de uppnår de mål som är uppsatta för deras verksamhet.  
 
Projektet sker i samarbete med professor Berth Danermark och medarbetare på Örebro universitet som 
svarar för sammanställningen av måtten. 
 
Ett 15-tal samordningsförbund, bland annat Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, har intresserat sig 
för frågan och ingår nu i ett nätverk för att utveckla uppföljnings- och utvärderingsmodeller av 
samverkansinsatser. 
 
Innehåll 
Workshopen riktar sig till dig som vill få information om indikatorprojektet och till dig som vill vara med 
och ta fram förslag till mätbara mått för de 15 kärnindikatorer som tagits under våren 2014. Projektet vill 
få in så många förslag som möjligt, både från lokal- och nationell nivå, på mått kopplade till 
kärnindikatorerna. Insamlandet kommer även att ske genom webbenkät.   
 
Målet med projektet är att till årets slut presentera ett färdigt protokoll med indikatorer, beskrivningar av 
dem samt utarbetade mått och källor som används. (mer information om indikatorprojektet hittar du i 
bilagorna ”Bakgrund till lokala workshops” och ”Varför är gemensamma indikatorer på integrerad 
samverkan viktiga för oss?”. 



 
 
 
Presentatör och samtalsledare under workshopen är Jonas Wells, Utvecklare Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund.  
 
Tid och plats: 
Torsdag 25 september, kl. 08.30–12.00 på Stadshotellet, Skellefteå. Samordningsförbundet bjuder på 
kaffe/the och smörgås.  
 
Målgrupp 
Samordningsförbundens styrelseledamöter, deltagare i lokala samverkansgrupper/beredningsgrupper, 
projektledargrupper och styrgrupper i Skellefteå-Norsjö, Umeå-Vännäs och Lycksele-Malå, 
verksamhetsutvecklare och utvärderare hos respektive myndighet, intresserade aktörer inom området 
uppföljning/utvärdering. 
 
Avgift 
Workshopen är avgiftsfri.  
 
Anmälan 
Senast fredag 19 september via mail till johan.furberg@skelleftea.se 
Ange följande uppgifter i mailet: 

- för och efternamn 
- samordningsförbund, myndighet, företag/organisation, etc. 
- funktion (deltagare i samverkansgrupp/beredningsgrupp, etc.) 
- telefon 
- mailadress. 

 
Frågor angående workshopen? 
Kontakta Stellan Berglund, tel. 0910 73 46 24, mobil 070-589 06 53, e-post 
stellan.berglund@skelleftea.se 
 
 
Varmt Välkommen! 
 
 

 


