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Utvecklingsgruppen för indikatorarbetet
DATUM 9 december 2020 kl. 10-12
PLATS Digitalt möte via Zoom
Deltagare:
Jonas Wells, NNS/ SF Södra Dalarna
Elin Asplund, NNS/ SF
Karin Benzler, SF Östra Södertörn
Per Lundgren, SF Gävleborg
Helene Ohlsson, SF Bådeså
Meta Fredriksson-Monfel, SF Samspelet
Andréa Engelbrektsson, SF Samspelet
Anna Hildebrand, SF Jämtland
Maria Hassing, SF Väst
Ann Eriksson, SF Södra Norrbotten
Peter Hedfors, SF Södra Vätterbygden och SF Finnveden
Tomas Hedlund, SF Skellefteå
Roger Sjöberg, SF SUVS
Martin Jansson, SF Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och SF Vänersborg Mellerud
Henrik Westerberg, SF Göteborg
Monia Sarenstrand, SF Insjöriket
Micaela Magnusson, SF Södertälje
Therese Löwgren, SF Östra Östergötland

1. Medlemsfrågor
Vi har idag 45 förbund som medlemmar. Under 2020 tillkom två nya
förbund som avtalskunder. Vi hälsar Älv och Kust samt Sundbyberg
välkomna!
Tre förbund har sagt upp sina avtal 2021; Borlänge, MittSkåne och VärNa.
Gruppen betonar vikten av att tydliggöra vad som blir skillnaden i om man
är medlem eller inte och vilka mervärden ett medlemsskap ger. Förslag att
bjuda in nya/intresserade förbund till en informationsworkshop.
2. Uppföljning av verksamhetsplan och budget 2020
Jonas och Elin föredrar prognos för ekonomiskt utfall 2020.
Höjdpunkter 2020:
-Analys kring brukarinflytande som Ulla-Karin Schön tagit fram.
-Förbättringsarbete av instrument kopplat till indikator 4 och förenklade och
mer användarvänliga enkäter.
-Framtagning av ny respondentgrupp och jämställdhets- och
jämlikhetsindikator och enkät med fritextfrågor.
-Positivt att ha digitala möten med utvecklingsgruppen, fler kan delta!
-Webinar för uppföljning av nationella resultatet.
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-Lunchseminarium i Riksdagen
-Beslutskonferens i höstas då många förändringar klubbades igenom digitalt.
Fråga ställd i gruppen om möjlighet till validering av nya formuleringar av
frågor. Finns möjlighet att via lärosäten och NSPH att validera verktyget på
nytt?
Karin Benzler tipsar om att fånga upp reflektion från deltagare och personal
kring hur enkäten uppfattas och hur användarvänlig den är.
3. Verksamhetsplan och Budget 2021
Jonas och Elin går igenom förslag till VP och Budget 2021.
Beslut: Utvecklingsgruppen godkänner VP och Budget 2021.
Utvecklingsgruppen föreslår följande aktiviteter 2021 som ett tillägg till de
som framgår i VP:
-Se över möjlighet att utveckla enkäterna till chefer och styrelse. T.ex. att
utifrån Shiers delaktighetsmodell se över behov av att ställa fler frågor till
chefer och styrelse.
-Se över registreringsfilen så att det blir enkelt att ta fram könsuppdelad
statistik.
-Trycka upp nya samtalskort.
-Information till förbund och andra parter på nationell nivå bör vara så
konkret som möjlig och visar på hur indikatorerna kan vara ett stöd i
kvalitets- och utvecklingsarbete. Förslag att ta fram inspirationsmaterial.
Jonas och Elin kan komma till styrelser och chefsgrupper.
4. Nuläge nationell rapport 2020
Data finns inlämnade från 42 förbund. Rapporten kommer att färdigställas
under januari. De förbund som låg väldigt högt i antal enkätsvar har
generellt sett minskat i volym, medan de som legat lågt haft högre antal
inrapporterade enkäter.
Referensgrupp för att kvalitetssäkra nationella rapport: Peter Hedfors och
Meta Fredriksson-Monfeldt och Therese Löwgren.
5. Enkät till avtalskunder om upplevelse av stöd och support
Elin går igenom förslag till enkät som kommer skickas ut inom kort.
Förslag på tillägg till enkäten: Har förbundet kopplat indikatorerna till sin
egen VP?
Fråga väcks i gruppen om att göra en enkätundersökning till förbund som
inte deltar i indikatorarbetet.
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6. Planerade workshops 2021
-Monia och Jonas kommer hålla en kortare webkurs i hur indikatorerna kan
redovisas i årsredovisningen med könsuppdelad statistik. Det finns
fortfarande platser kvar. Anmäl er till jonas.wells@avesta.se
Övriga seminarier som planeras 2021 (datum ej fastställda)
- Samla förbund och insatser med liknande förutsättningar
- Dela exempel på analysunderlag
7. Rapport från arbetsgrupper
Arbetsgrupp remittentenkäten
Arbetsgruppen har ännu inte träffats. Arbetet följs löpande i
utvecklingsgruppen.
Arbetsgrupp pilotprojekt med fritextfrågor
Om fler förbund vill delta kontakta karin.benzler@haninge.se.
31/5 sista datum för insamling i piloten. Karin kommer att ta fram
analysmaterial och kalla de som ingår i piloten till ett arbetsmöte.
Karin ber piloterna att samla in feedback från respondenter och personal som
deltar ut enkäten kring hur enkäten upplevs.
8. Indikator 11
Nationella Rådet har tagit avstånd för att vilja jobba vidare i frågan om
indikator 11.
Möte med NNS arbetsutskott har ännu inte lett till någon konkret aktivitet.
Jonas arbetar vidare med att lyfta frågan politiskt via sin styrelseordförande.
Elin och Jonas tar kontakt med ISF.
9. Kalendarium 2021
4 februari kl 10-12
24 mars kl 10-12
26 maj kl 13-15
10. Vad mer?
Jonas bjuder in till arbetsmöte för att sammanställa erfarenheter och
medskick till Ardalan Shekarabi som efterfrågat förbundens erfarenheter av
samverkan inom samordningsförbund.
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