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NNS utvecklingsgrupp indikatorer  

Onsdag den 9 februari kl. 13-15     Plats: Digitalt via  Zoom 

1. Jonas Wells, NNS/Södra Dalarna 
2. Elin Asplund, NNS/Huddinge Botkyrka Salem 
3. Anna Hildebrand, Jämtland 
4. Jan Andersson, Sundsvall 
5. Emil Ulander, Sundsvall 
6. Fredrik Lindgren, Östra Östergötland 
7. Chiara Zambon, Arvika Eda 
8. Linda Andersson, Centrala Östergötland 
9. Jenni Remes, Lekeberg Örebro 
10. Magnus von Schenck, Blekinge 
11. Peter Hedfors, Södra Vätterbygden och Finnveden 
12. Roger Sjöberg, Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna 
13. Ulf Oskarsson, Västerdalarna 
14. Lisa Prytz, Östra Östergötland 
15. Therese Löwgren, Östra Östergötland 
16. Ann, Södra Norrbotten 

 
1. Incheckning 

 
2. Medlemsfrågor 

Sundsvall hälsas välkommen som ny medlem 
Insjöriket har sagt upp avtalet från 2022. 
Tidigare Samordningsförbund Vänersborg Mellerud har avvecklat och ingår nu i SF 
Södra Vänern respektive SF Väst. 
Totalt 42 förbund deltar nu i samarbetet kring indikatorer. 
 
Jan berättar att förbundet fått bra information om indikatorarbetet från NNS 
kontaktpersoner från styrelsen. 
Utvecklingsgruppen lyfter att marknadsföring sker bäst genom att sprida resultat. 
Tex vinsterna av fritextsvaren. 
 
Utvecklingsgruppen föreslår riktade inbjudningar till kommande webbinarier till de 
förbund som inte är med för att väcka intresse för arbetet. 
Vi enas om att vi alla kan hjälpas åt att sprida resultat för att på så sätt öka intresset 
för indikatorerna. 
 

3. Budgetuppföljning 
Det preliminära resultatet för verksamheten är ett plusresultat på 92 tkr. Dock ingår 
inte alla kostnader för nationella rapporten i detta preliminära resultat. 
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Överskottet kan härledas utifrån att inga köp av externa konsulter skett förra året, att 
det inte rekvirerats ersättning i den omfattning som kunde ha gjorts från medlemmar 
som bidragit till utvecklingsarbete och att arbetet med användarmanualen ej 
påbörjades under 2021.  
Vid utvecklingsgruppens möte i maj kommer vi att se över om vi ska lyfta förslag till 
minskad avgift inför år 2023. 
 
BESLUT: Utvecklingsgruppen ger Elin Asplund och Jonas Wells i uppdrag att 
tillskriva NNS styrelse med frågan om hur överskottet från 2021 hanteras. 
 

4. Nationella Rapporten 
Elin Asplund och Jonas Wellsgör en kort sammanfattning av rapporten. Och riktar ett 
stort tack till Chiara Zambon och Kristoffer Zetterberg som tagit fram underlag till 
rapporten och till Therese Löwgren och Peter Hedfors som varit med och kommit 
med värdefull genomläsning på första versionen av rapporten. 
I årets rapport finns inte bilagor tillagda. Den som vill ha fullständiga tabeller kan 
kontakt elin.asplund@huddinge.se 
Fritextfrågor sammanställs inte nationellt. 
 
Linda Andersson lyfter att det kan behöva göras ett förtydligande kring skrivelserna 
om bortfall i rapporten.  
 
Spridningsaktiviteter: 
23 februari kl 13-14.30 bjuder vi in till ett öppet webbseminarium utifrån rapportens 
resultat. 
24/3 är Jona Wells och Elin Asplund inbjudna till Nationella Rådet för att presentera 
rapporten och föra dialog kring möjligheterna att lyfta in resultat i återrapportering 
till Regeringen.  
Resultatet från rapporten presenterades också på NNS styrelse i januari som bl.a. 
lyfte behov av att följa och analysera indikator 15 
Dessutom planeras för lunchseminarium på Riksdagen och ett möte med ISF under 
våren. 
 
Utvecklingsgruppen lyfter behov av återkoppling lokalt till deltagare, medarbetare 
och andra respondentgrupper. Det hade varit bra att kunna få tabeller som är lätta att 
jämföra med nationella rapporten och exempel på lokala rapporter.   
Mötet diskuterar också möjligheten att bygga en databas där förbundens resultat 
läggs in och sedan kan hämtas, vilket underlättar om information försvinner vid byte 
av tjänstepersoner lokalt.  
 
Beslut: 
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- Rapporten uppdateras med nödvändiga förändringar för att förtydliga bortfall och 
grad av tillfrågade. 

- Frågan om en gemensam databas samt att samla goda exempel tas med till 
kommande utvecklingsarbete. 

 
5. Ny utdelningsfil  

Linda Andersson går igenom den nya utdelningsfilen som kan användas av insatser 
för att följa utdelning och insamling av indikatorenkäter. Filen är frivillig att använda 
och är till för personal i insatser, inte samordningsförbundens kanslier.  
Linda önskar gärna återkoppling på filen från fler förbund innan den skickas ut till 
alla förbund som deltar i indikatorinsamlingen. Peter Hedfors och Chiara Zambon 
åtar sig att  testa och ge återkoppling på utdelningsfilen innan den sedan skickas ut 
till alla förbund som deltar i indikatorarbetet. 
 

6. Frågor från medlemmar 
Peter Hedfors lyfter frågan om hantering av bakgrundsvariabeln kön i små insatser. 
Peter föreslår att bakgrundsvariabeln kön alltid anges på data som skickas in till 
NNS. Lokalt behöver dock varje samordningsförbund säkerställa att enskilda 
individers data inte kan röjas i den lokala statistiken. 
 
BESLUT: Utvecklingsgruppen ställer sig bakom förslaget och ger i uppdrag att 
tydliggöra detta förfarande i den uppdaterade användarmanualen. 
 
Jonas Wellsföreslår att Remittentenkäten revideras så att varje förbund själva kan 
välja om man vill använda orden ”insats” eller ”insatser” i enkäten alternativt byter 
ut till namn på enskild lokal insats. 
 
BESLUT: förslaget går ut på en remissrunda för att slutligen beslutas på 
utvecklingsgruppens möte i maj.  
 

7. Verksamhet 2022 
-Webbseminarier; Förslag på teman är indikator 15, indikator 6,  samt hur vi 
presenterar och analyserar resultat lokalt. Dessutom efterfrågas  diskussion kring 
indikator 11. 
-Uppdatering av manualen planeras till våren. Frivilliga som kan hjälpa till i arbetet 
efterlyses. 
 

8. Övriga frågor 
- Jämförelsefilen som Jonas Wells skickat ut kommer att revideras, då den första 

versionen innehöll felaktigheter. 
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- Frågan om att samköra indikatorerna med nya uppföljningssystemet som ska ersätta 
SUS kommer upp vid mötet. Elin Asplund informerar om att Försäkringskassan fått 
frågan, men att detta inte är prioriterat i dagsläget. 

- Under dagens möte konstaterar vi att det finns fortsatt behov av att dela erfarenheter 
kring digitala enkäter.  

- Lekeberg/Örebro kommer att ta fram en film om indikatorfrågorna till deltagare. 
 

9. Nästa möte 
11/5 kl. 13-15 




