Beslutsseminarium 17 juni 2021
_______________________________________________________________________________

Protokoll för beslutsseminarium för indikatorarbetet
DATUM 17 juni 2021 PLATS Digitalt möte via Zoom
Deltagare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jonas Wells, NNS/ SF Södra Dalarna
Elin Asplund, NNS/ SF Huddinge Botkyrka Salem
Kristoffer Zetterberg, SF HBS / MIA
Karin Benzler, SF Östra Södertörn
Meta Fredriksson-Monfelt, SF Samspelet
Maria Hassing, SF Väst
Martin Hector, SF i Värmland/Dalsland
Ulf Oskarsson, SF Malung Sälen
Magnus von Schenk, SF Blekinge
Anna-Karin Hainsworth, SF Gävleborg
Per Lundgren, SF Gävleborg

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Helena Haapala, SF Stockholm stad
Linda Andersson, SF Centrala Östergötland
Mia Alfredsson, SF Södra Vätterbygden
Raed Shaqdih, SF Sydnärke
Ann Eriksson, SF Södra Norrbotten
Micaela Magnusson, SF Södertälje
Martin Jansson, SF Trollhättan, Lilla Edet,
Grästorp och SF Vänersborg Mellerud
19. Magnus Lindström, SF Arvika Eda

1. Varmt välkomna!
2. Utse sekreterare och justerare tillika rösträkningar
Elin Asplund utses till sekreterare.
Meta Fredriksson Monfelt till justerare tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutar att varje medlem/samordningsförbund har en röst under
mötet. Totalt är 17 medlemsförbund representerade vid mötet.
4. Enkäten till parternas chefsgrupp beslut av förändringar i enkätfrågorna
En arbetsgrupp har tagit fram förslag till förbättringar av enkäten till
parternas chefsgrupp. Underlaget har mailats ut inför seminariet. Under
mötet tillkom ytterligare förslag på frågeformulering. Samtliga framtagna
beslutsförslag redovisas nedan.
Indikator

Förslag till nya mått (två frågor)

Att det systematiskt
tillvaratas erfarenheter,
kunskaper och synpunkter såväl från
enskilda deltagare/
brukare och från
brukarorganisationer
eller grupper av
deltagare.

 ”Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från
deltagare systematiskt tillvara?”
alternativt
 ”Tas erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter, från deltagare systematiskt tillvara?”
och
 ”Medverkar individer med samordnade
rehabiliteringsbehov i uppföljning och planering i
utvecklingen av samverkan?”
alternativt
 ” Medverkar individer med samordnade
rehabiliteringsbehov i utvecklingen av insatser”
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Indikator
Samordnade insatser
inkluderar även andra
aktörer i samhället,
företag, ideella krafter
och föreningsliv i det
löpande arbetet på ett
strukturerat sätt

Indikator
En struktur har skapats
vars huvuduppgifter är
att strategiskt initiera,
upprätthålla och
underhålla relationer

Förslag till nya mått (en alternativt två frågor)
 ”Har er samverkansgrupp nätverk för att
samarbeta med aktörer utöver de som är
medlemmar i samordningsförbundet?”
och/eller
 ”Har ni ett strukturerat samarbete med andra
aktörer utöver de som är medlemmar i
samordningsförbundet?”
alternativt
 ”Har er samverkansgrupp ett strukturerat
samarbete med aktörer utöver de som är
medlemmar i samordningsförbundet?”
Förslag till nya mått (två frågor)
 ”Tillvaratar er samverkansgrupp resultat och
erfarenheter från förbundsfinansierade
insatser?”
och/eller
 ”Används erfarenheter från
förbundsfinansierade insatser som underlag
för fortsatt utveckling av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering?”
alternativt
 ”Används erfarenheter från
förbundsfinansierade insatser som underlag
för utveckling av förebyggande samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering?”
alternativt
 ” Har erfarenheter från er samverkan lett till
att förebyggande insatser utvecklats med
avsikten att samordnad rehabilitering inte
ska behöva bli aktuell?”
och/eller
 ”Har erfarenheter från förbundsfinansierade
insatser lett till att förebyggande insatser
utvecklats hos samordningsförbundets
medlemmar?”
alternativt
 ”Har erfarenheter från förbundsfinansierade
insatser lett till att förebyggande insatser
utvecklats”
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Förbättringsförslag för frågor kopplade till indikator 16
Då frågorna rörande indikator 16 är fortfarande oprövade ser
arbetsgruppen att övergripande förändringar av frågorna inte är befogade
i nuläget. Däremot har arbetsgruppen sett att frågorna kan förenklas
genom att ta bort inledningen ”I vilken mån…”,
BESLUT
Mötet beslutar att använda nedan frågor i enkäten till parternas
chefsgrupp. Måtten ersätter nuvarande frågor.
1. Tas erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter, från deltagare systematiskt
tillvara?
2. Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov i utvecklingen av
insatser?
3. Har er samverkansgrupp ett strukturerat samarbete med aktörer utöver de
som är medlemmar i samordningsförbundet?
4. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan
de samverkande myndigheterna?
5. Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för
fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering?
6. Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser
utvecklats med avsikten att samordnad rehabilitering inte ska behöva bli
aktuell?
7. Används könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar?
8. Har ni integrerat jämställdhet, jämlikhet och mångfald i den samverkan som
stöds av samordningsförbundet?
Mötet beslutar också att förändringarna i enkätverktyget utvärderas
genom bl.a. en användarenkät.
5. Remittentenkäten
En arbetsgrupp har föreslagit definition av respondentgruppen och
studiedesign för remittentenkäten. Förslaget har skickats ut inför mötet.
BESLUT
Mötet beslutar att anta arbetsgruppens förslag att i användarmanualen
ange följande beskrivning av vem som bör ingå i respondentgruppen:
”Handläggare/vårdpersonal som remitterar mer än en deltagare till
förbundsfinansierad individinriktad insats samt har en uppfattning om
den/dem.”
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Mötet beslutar vidare att det lokala samordningsförbundet kan välja
studiedesign huruvida den vill samla in på insatsnivå eller samlat för
samtliga insatser.
6. Fritextfrågor
I förslaget från arbetsgruppen för fritextfrågor föreslås att införa
fritextfrågor i den officiella enkäten för deltagare. Fritextsvaren kommer
dock inte ingå i den nationella sammanställningen utan omhändertagande
av denna information sker lokalt. I ett första läge kommer endast
fritextfrågor finns på den svenska enkätversionen.
BESLUT
Mötet beslutar att införa fritextfrågor på den officiella enkäten och att
fastställa antalet fritextfrågor till tre stycken på pågeånde- respektive
avslutsenkäten till deltagare.
Att fastställa formuleringen av fritextfrågorna till följande:
Pågåendeenkät:
1) Vad är viktigt för dig för att kunna arbeta eller studera?
2) Hur gör stödet du får skillnad för dig? (Beskriv gärna vad och varför)
3) Vad kan göras annorlunda?
Avslutsenkät:
1) Vad är viktigt för dig för att kunna arbeta eller studera?
2) Hur har stödet du fått gjort skillnad för dig? (Beskriv gärna vad och
varför)
3) Vad skulle kunna ha gjorts annorlunda?
7. Övriga frågor
Mötet diskuterar utvecklingsbehov i form av att tillgängliggöra enkäten
till olika grupper med funktionsnedsättning. Frågan lyfts i nästa
utvecklingsgrupp för att titta på möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp
med uppgift att se över tillgänglighet för enkäterna.
8. Kommande mötestider
Utvecklingsgruppsmöten till hösten; 1/9 kl 13-15, 1/12 kl 13-15
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