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MINNESANTECKNINGAR UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR INDIKATORER 2021-02-04 

 

Utvecklingsgruppen för indikatorarbetet  
DATUM 4 februari 2021 

PLATS Digitalt möte via Zoom  

Deltagare: 

Jonas Wells, NNS/ SF Södra Dalarna 

Elin Asplund, NNS/ SF Botkyrka Huddinge Salem 

Karin Benzler, SF Östra Södertörn 

Meta Fredriksson-Monfelt, SF Samspelet 

Anna Hildebrand, SF Jämtland 

Maria Hassing, SF Väst 

Peter Hedfors, SF Södra Vätterbygden och SF Finnveden 

Roger Sjöberg, SF SUVS 

Martin Jansson, SF Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och SF Vänersborg Mellerud 

Therese Löwgren, SF Östra Östergötland 

Lisa Prytz, SF Östra Östergötland 

Ola Andersson, NNS 

Magnus Lindström, SF Arvika Eda 

Kristoffer Zetterberg, SF Botkyrka Huddinge Salem 

Ulf Oskarsson, SF Malung Sälen 

Raed Shaqdih, SF Sydnärke 

 

 

1. Medlemsfrågor 
44 förbund har idag tecknat avtal. Vi ser gärna att utvecklingsgruppen hjälps åt att 

ta upp frågan om indikatorer i regionala nätverk och förbund i er närhet i syfte att få 

fler förbund att använda sig av indikatorerna. 

 

 

2. Nyhetsbrev från NNS  

Nyhetsbrev på tema indikatorer planeras att skickas ut inom kort. 

Innehåll:  

-Sammanfattning av vad indikatorerna är och sammanfatta utvecklingen av 

verktyget. 

-Nyheter i verktyget 

-Sammanfattning av nationella rapporten genom att lyfta fram resultat från några 

indikatorer (fokus utveckling över tid) 

-Intervju av hur förbunden jobbar med resultat (styrelserepr, chefer och 

förbundschefer, vad har gjort skillnad för er?) Några representanter från nya 

avtalsmedlemmar och de som varit med tidigare. 

-Intervju med forskare 

-Kalendarium 2021 

-Påminna om nya enkäterna  

 

Skicka gärna mailadress till möjliga respondenter ni tror kan agera intervjuperson. 



_______________________________________________________________________________ 

2 (4) 
 

MINNESANTECKNINGAR UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR INDIKATORER 2021-02-04 

 

3. Nationella rapporten  
Jonas gör en kort summering av nationella rapporten. 

 

- Många förbund upplever att enkätfrågor till chefsgrupper behöver ses över. 

- Bra med en sammanställning för hur utvecklingen kopplat till indikatorer ser ut 

över tid. 

- Skulle vara bra med att förtydliga det breda uppdraget, att studien omfattar 

insatser av olika slag och som organiseras olika. Visa på gemensamma nämnaren att 

det handlar om insatser finansierad av samordningsförbund. 

- Bra att vi har könsuppdelad statistik. 

- Bra med uppföljande dialoger kring hur vi kan redovisa och analysera data. Finns 

behov av att både redovisa på aggregerad, övergripande nivå och mer detaljerad 

nivå för att ha som underlag för t.ex. dialoger i enskilda projekt. 

- Bra med redovisning på indikatornivå. Bra spindeldiagram och tabell som visar 

skillnad över tid. 

- Pandemin har troligen påverkat möjligheten att samla in enkäter, men verkar inte 

ha påverkat resultatet. 

 

SPRIDNINGSAKTIVITETER:  

-Nationells seminarium där rapporten presenteras där NNS bjuder in NR och ISF. 

-Riksdagsseminarium under våren där Socialförsäkringsutskottets ordf. är värd. 

-Dragning i NNS styrelse och på årsmötet 

-Öppet seminarium som vänder sig till intresserade som både vill få mer 

information och en sammanfattning av rapportens resultat. 

 

 

4. Enkätsvar från avtalsmedlemmar  

Elin går igenom resultatet som kommer att överlämnas till NNS styrelse som en del 

i att redovisa måluppfyllelse. 

 

 

5. Workshops 2021  

 Workshop angående ”Parternas chefsgrupp” enkäten.  

 Workshop riktad till insatspersonal. De förbund med flest insamlade enkäter till 

denna respondentgrupp bjuds in särskilt. Diskussion om vad vi lär oss av 

insatspersonalen och hur vi arbetar med resultatet. 

 Workshop om indikatorer med utgångspunkt från den nationella rapporten. 

Nybörjaranslag, riktad till styrelseledamöter och de som vill veta mer både 

förbund med i arbetet och de som inte är med 

 Workshop indikator 2 och 9: Tema ”brukarinflytande”. Förbund som har 

redovisat höga nyckeltal inleder vad de gör som kanske är till hjälp för detta. 

 Workshop indikator 5: Tema ”deltagarnas upplevelse av stöd för sin situation 

och symtom”. Förbund som har redovisat höga nyckeltal inleder vad de gör som 

kanske är till hjälp för detta. 
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 Workshop indikator 14: Tema ”förbundens arbete med uppföljning och 

utvärdering”. Förbund som har redovisat höga nyckeltal inleder vad de gör som 

kanske är till hjälp för detta. 

 

Utöver detta kommer en ny minikurs erbjudas inom kort om hur vi en detaljerad 

rapport på insatsnivå kan se ut. Gärna februari/mars.  

 

 

6. Rapport från arbetsgrupper:  

 Redovisning i årsredovisning, 16 förbund är med i detta arbete. 

 Remittentenkäten, arbetsgruppen har träffats och summerat nuläget. 

Utvecklingsgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på beskrivning 

av respondentgruppen och insamlingsförfarande och –period till nästa 

utvecklingsgrupp. 

 Pilotprojekt med fritextfrågor. Arbetsgruppen kommer bjudas in till möte under 

våren för att följa upp arbetet. 

 

Nya arbetsgrupper 

Se över parternas chefsgrupp Elin Asplund, Jonas Wells, Peter Hedfors, Meta 

Fredriksson Monfeldt, Raed Shaqdih 

 

Uppdatera excelfilen/inmatningsfilen 

Linda Anderson kommer att uppdatera registreringsfilen 

 

Uppdatera Manualen 

Jonas och Elin kommer att se över och uppdatera manualen. Målet är att ha en 

färdig manual klar till sommaren.  

Martin Jansson, Therese Löwgren och Kristoffer Zetterberg ingår i referensgrupp. 

 

 

7. Förfrågan från Samordningsförbundet Centrala Östergötland 

Med hjälp av maskinlärning (språkanalys) ser Samordningsförbundet Centrala 

Östergötland (SCÖ) en möjlighet att ytterligare fördjupa NNS förmåga att nyttja den 

data som samlas med NNS indikatorer. Därför ber förbundet om att ta del av NNS 

data i syfte att genomföra en pilotstudie. Målet är att utvärdera om indikatorerna 

skulle kunna användas i det digitala klustret Välfärdsguiden (och ADAPT) och 

därmed bli en del av ett kraftfullt verktyg för vägledning i vardagen, för både 

individen och parternas personal. 

NNS styrelse har efterfrågat utvecklingsgruppens synpunkter inför beslut i 

styrelsen. 

Utvecklingsgruppen ställer sig positiva till förslaget och ser att det kan bidra till 

utveckling av förbundens arbete. 

 

BESLUT: Utvecklingsgruppen ställer sig positiva till att NNS delar data med SF 

Centrala Östergötland i enlighet med förslaget. 
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8. Indikator 11 

Försäkringskassan har för avsikt att ta ut data var tredje år på nationell nivå där 

man jämför SUS-data med försörjningsdata som finns i FKs registerdata.  

Vi har efterfrågat samma data på länsnivå och se på möjligheten att ta fram, men 

hittills fått svar att detta inte är möjligt/aktuellt. 

 

Efter ytterligare dialog med Analys och Prognos-avdelningen på Försäkringskassan 

görs nu omtag i frågan. 

 

 

9. Övriga frågor 

- Ett par förbund har problem med att få fram könsuppdelad statistik i 

excelfilen. De ombeds att ta kontakt med Elin eller Jonas. 

- Raed väcker frågan om att som ett komplement till nuvarande indikatorer 

föra in frågan om ekonomi i balans. Raed ombeds att återkomma med mer 

konkret förslag till nästa utvecklingsgrupp. Flera närvarande lyfter att 

uppföljning avseende ekonomi finns att hämta i SUS. 

- Raed lyfter även frågan om möjligheten till ökad digitalisering. Vid nästa 

utvecklingsgrupp efterhör vilka förbund som jobbat med digitala enkäter 

och hur det fungerat.  

 

 

10. Kommande mötestider 

24 mars kl 10-12 

26 maj kl 13-15 

 
 


