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NNS utvecklingsgrupp indikatorer  

Måndag 5 september kl 10-12    Plats: Digitalt via  Zoom 

Deltagare: 
Jonas Wells, SF Södra Dalarna och NNS 
Elin Asplund, SF Botkyrka Huddinge Salem och NNS 
Linda Andersson, SF Östra Östergötland 
Emil Ulander, SF Sundsvall   
Ann Eriksson, SF Södra Norrbotten 
Therese Löwgren, SF Östra Östergötland 
Jan Andersson, SF Sundsvall 
Anna Hildebrand, SF Jämtland 
Chiara Zambon, SF Arvika Eda 
Madelene Wennberg, SF Södertälje 
Marcus Ednarsson, SF Arvika Eda 
Linnea Ritter, praktikant 
Mari Cedervall, SF Degerfors Karlskoga 
Martin Jansson, SF Södra Vänern 
Peter Hedfors, SF Södra Vätterbygden 
 

1. Incheckning 
 

2. Medlemsfrågor 
RAR Sörmland har visat intresse för att delta i arbetet med Indikatorerna 
Sundsvall ska besöka Kramfors samordningsförbund under hösten för att prata 
Dialog förs även med Örnsköldsvik Samordningsförbund. 
Skåne Nordost har beslutat att lämna indikatorarbetet. 
 
Utvecklingsgruppen ger Elin i uppdrag att kontakta NR för att höra om vi kan 
informera om Indikatorerna på Förbundschefsdagarna.  
 

3. Budgetuppföljning 
Elin går igenom budgetuppföljning. 
Förslag att använda ev. överskott i budget till att ge Per Jonebrink att uppdatera 
hemsidan och lyfta fram enkäterna. 
Om medel finns kan även uppdatering och tryck av kort göras under året. 
 

4. Statusuppdatering 
-Uppdaterad Manual 
Linda Andersson sammanfattar kort uppdateringarna som gjorts. 
Utvecklingsgruppen upplever manualen som tydlig och bra. 
Rubriken ”studiedesign och tillvägagångssätt” kan uppfattas som otydlig. 
Bra med en sammanställning av indikatorer och måtten kopplade till dem. 
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-Uppdaterade enkäter 
Uppdaterade enkäter på svenska ligger på hemsidan. Det är inga ändringar i 
frågorna, men språkligt har de uppdaterats.  
 
-Genomfört seminarium om remittentenkäter 
Tre förbund berättade om sina erfarenheter. Bl.a. lyftes vikten av att ha gemensamma 
mål för insatsen. 
 
-Inbjudan till indikatorkonferens i Stockholm 19/9 
Knappt 30 personer anmälda. Under dagen kommer möjlighet finnas att ta med sig 
egna frågor/teman på open space. 
 
Beslutspunkter 
- Utvecklingsgruppen godkänner förslaget till uppdaterad användarmanual 
 
- Utvecklingsgruppen beslutar att låta trycka upp 300 ex. av användarmanualen 
(Manualerna delas ut den 19/9, på förbundschefsdagar samt att det finns möjlighet att 

beställa manualer.) 
 
- Utvecklingsgruppen beslutar att, om budgeten tillåter, ge Per Jonebrink i uppdrag 

att uppdatera hemsidan och att utse referensgrupp för uppdatering hemsida: Peter 
Hedfors. Ann Eriksson återkommer med ev. namn från Södra Norrbotten. 

 

5. Rapport från arbetsgrupper/utvecklingsarbete 
- Gemensam databas för insamlad data.  

Utvecklingsgruppen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av Jonas Wells, 
Linda Andersson och Elin Asplund. Magnus von Schenck tillfrågas också att ingå i 
gruppen. Gruppen får i uppdrag att se över kostnader och hur en databas skulle 
kunna utformas. 
 

- Fritextfrågor. 
Linda Andersson har följt en handfull förbund för att se på möjligheten att 
kategorisera svaren utifrån fastställda temaområden. Kodning pågår nu och Linda 
återkommer när analysarbetet kommit längre.  

 
6. Arbetet med insamling av enkätresultat och ta fram Nationella Rapporten 

- Inbjudan till digitalt supportseminarium 8/11 kl 13-14 
- Utvecklingsgruppen utser en arbetsgrupp som kan vara en del i arbetet med 

Nationella rapporten som tas fram under perioden november 2022 till januari 
2023. Arbetsgruppen består av: Linda Andersson, Jonas Wells, Elin Asplund och 
Chiara Zambon. 
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7. Verksamhetsplan och budget 2023 

Linda Andersson och Karin Benzler har tagit fram reflektioner och förslag på 
ändringar gällande NNS Indikatorer. Ev. ändringar skulle kunna göras till mätperiod 
med början 1 november 2023.  
Möjlighet till samarbete kring fritextfrågor i översatta enkäter. SF Östra Östergötland 
kommer att testa att låta översätta fritextfrågorna i deltagarenkäterna till andra språk 
och sedan använda sig av tolk för översättning av fritextsvaren. Detta arbete följs upp 
under kommande verksamhetsår och för att se på om fler förbund vill samarbete 
kring detta utvecklingsarbete. 
 
Övriga utvecklingsområden 2023: 

- Uppdatera frågor enligt ovan. 
- Analysarbete, inspirera varandra. 
- Webbseminarier för att dela erfarenheter. 
- Koppla in forskare. 
- Tillgänglighetsperspektiv 
- Följa arbetet med remittentenkäterna. 
- Säkerställa högt antal insamlade enkäter. 
- Digitala enkäter, dela erfarenheter 
- Enkäter till beredningsgrupp och styrelser, säkerställa vad respondenterna 

egentligen svarar utifrån för roll. 
- Marknadsföring för att få med fler förbund i arbetet. 
- Fokus på hur det började, se helheten. Vad syftar indikatorerna till att mäta? 

(idag kan vi ibland fastna i detaljer kring formuleringar). 
- Berätta om våra resultat. Kortversion av rapporten. 
- 5-årsanalys. 
- Utveckla hemsidan med speciell funktion för de som använder indikatorer 

(t.ex. tips på hur vi presenterar resultat). 
- Fortsätta med utvecklingsgruppsmöten.  
- Dela erfarenheter kring fritextfrågor. 
- Databas. 
- Indikator 11  

 
8. Nästa möte: 5 december 

 


