
                     Minnesanteckningar NNS utvecklingsgrupp indikatorer 

1 (3) 
 

NNS utvecklingsgrupp indikatorer  

Onsdag den 1 december kl 13-15     Plats: Digitalt via  Zoom 

Deltagande avtalsmedlemmar 

Förbund Deltagare 

Blekinge Magnus von Schenk 

Botkyrka Huddinge Salem Kristoffer Zetterberg, Elin Asplund 

Centrala Östergötland Linda Andersson 

Jämtlands län Anna Hildebrand 

Samspelet Meta Fredriksson Monfeldt 

Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna Roger Sjöberg 

Sydnärke Raed Shaqdih 

Södra Dalarna Jonas Wells 

Trollhättan Lilla Edet Grästorp och 

Vänersborg Mellerud 

Martin Jansson 

Örebro/Lekeberg Jenni Remes 

Östra Östergötland Lisa Prytz och Therese Löwgren 

 

1. Mötets öppnande 

Vi går igenom höjdpunkter och aktiviteter som genomförts under året. 

 

2. Medlemsfrågor 

Insjöriket kommer att säga upp sitt avtal inför 2022. 

Sundsvall kommer att tillkomma. 

Trollhättan Lilla Edet Grästorp kommer gå samman med Vänersborg Mellerud under 

2022 och bilda Samodningsförbundet Södra Vänern. Detta innebär att antalet 

avtalsmedlemmar minskar totalt sett. 

 

3. Insamling hösten 2021  

39 förbund ingår i årets mätning. Preliminärt ser det ut som att antalet 

deltagarenkäter är färre än föregående år. 

 

Hos många förbund har det varit svårt att få in enkätsvar från remittenter. Jonas 

tipsar om att gå genom en chef för att dela ut och samla in enkäter. Jenni tipsar om att 

skicka digitala enkäter till de handläggare som insatserna vet har remitterat. 

Jonas berättar att det verkar ha fungerat bra med nya registreringsfilen. Varnings-

texterna har lett till att det varit relativt få felaktigheter i filer som lämnats in.  

 

4. Nationella Rapporten 

Chiara Zambon, Arvika/Eda hjälper oss i år att få ihop statistik och tabeller. Jonas och 

Elin kommer att ansvara för textinnehåll. Rapporten kommer vara färdig senast slutet 

av januari. 

I år kommer ingen signifikanstest att göras. 
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Anna lyfter vikten av att ha med förutsättningar utifrån distansarbete som påverkat 

möjligheten till samverkan. Bl.a. finns brister i möjligheten att över 

myndighetsgränser möta individer digitalt. 

 

Referensgrupp till nationella rapporten: Therese Löwgren. 

 

5. Förslag till nya nyckeltal 

En arbetsgrupp har sett över behovet av förändrade nyckeltal och föreslår följande 

förändringar: 

 Indikator 10 ” Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, 

företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt” 

Arbetsgruppen föreslår ett ändrat och utvidgat nyckeltal. Indikatorn ligger lite 

utanför kärnuppdraget och därmed kan det vara befogat med ett nyckeltal som 

omfattar samtliga tre positiva svarsalternativ. Antingen har man ett ökat samarbete 

lokalt eller inte. Viktigt att få ”span” på de förbund som har ett utvecklat samarbete 

med andra aktörer. Därför är det motiverat att ha med ”till stor del” i nyckeltalet. 

 Indikator 15 ”Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande 

insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt 

om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt” 

 

En invändning från utvecklingsgruppen är att det är komplicerat med olika typer av 

nyckeltal och ger oss merarbete med att förklara undantag. 

 

BESLUT: Utvecklingsgruppen föreslår att inga ändringar görs och att 

nuvarande nyckeltal behålls som de är. 

 

6. Ny utdelningsfil 

Linda går igenom förslag till ny utdelningsfil. Beräknas bli klar till början av året och 

kommer då att mailas ut till samtliga avtalsmedlemmar. 

Testgrupp: Martin Jansson, Therese Löwgren, Elin Asplund, Jenni Remes 

 

7. Ny manual för indikatorerna 

Uppdaterad version av manualen har blivit försenad och beräknas bli klar först i 

slutet av våren. 

 

8. Verksamhetsplan och budget 2022 

Förslag på utvecklingsområden 2022:  

- se över enkäternas tillgänglighetsanpassning  

- samarbete kring digitala enkäter. 
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-fortsätta med webbinarium utifrån resultat i den nationella rapporten. Gärna fokus 

på indikator 10. 

-använda resultatet för utvecklingsarbete. Samla in synpunkter utifrån lokala 

analyser och presentationer. 

 

-Spridningsaktiviteter såsom Riksdagsseminarium, workshop med Nationella Rådet 

och NNS styrelse, information på FINSAM-konferensen i Halland, skriva en artikel, 

delta i NNS nyhetsbrev. Vi behöver satsa på kommunikationsinsatser där vi 

fokuserar på att lyfta resultat utifrån upplevelsen hos deltagare i finansierade 

insatser. 

- Utomstående som är kunnig inom uppföljning och samverkan som hjälper oss att 

skruva på instrumentet och hur vi utvecklar nationella rapporten och kan använda 

resultat.  

- Forskare som tar sig an resultatet och kan ta fram en vetenskaplig artikel. 

- Undersöka hur införandet av BIP/SKAPA förhåller sig till Indikatorenkäterna. 

Utgångspunkten är att SKAPA och Indikatorenkäterna kompletterar varandra.  

 

Jonas och Elin öppnar för att bjuda in fler till att ta uppdrag som 

verksamhetsutvecklare för indikatorarbetet. 

 

BESLUT: Utvecklingsgruppen godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget 

med viss korrigering av intäkter och budget för tryckkostnader. 

 

9. Kalendarium 2022 

Utvecklingsgruppens mötestider våren 2022 

9/2 kl 13-15 

Länk via Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/81997326059?pwd=aU44eHNab1c5a3Y1VUdjRnVQMGRV

dz09 

Mötes ID: 819 9732 6059 

Lösenord: 347054 

 

11/5 kl 13-15 

Länk via Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87481387345?pwd=M0ZObGVVT2doMEI3eUQzNzlWMn

BTUT09 

Mötes ID: 874 8138 7345 

Lösenord: 253106 

 

Mötet avslutades med alla tackade varandra för gott samarbete! 
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