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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2019-03-29 

Postadress Besöksadress 
Skellefteå kommun 
Trädgårdsgatan 6 
931 85, Skellefteå 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Hörnellgatan 17, vån. 3 
931 30, Skellefteå 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer Telefax Växel 
0910-73 73 61 070-236 58 55 0910-77 86 30 0910-73 50 00 

e-post Hemsida 
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo 

Kallelse 

Styrelsemöte 

Tid/Plats 

Dag: fredag den 5 april 2019 
Tid: kl. 09:00–15:00 
Plats: Skellefteå, Hörnellgatan 17, vån 3 
Detaljer: 
Sammankallande: Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 

Sammankallade 

Styrelse Övriga För kännedom 

Ledamöter 
Bertil Almgren, ordf. 
Anders Eriksson, vice ordf. 
Kenneth Andersson 
Mikael Broman 
Mikael Lindfors 

Ersättare 
Maria Sandström 
Birgitta Westring-Sandberg 
Lena Persson 
Catarina Forsberg 
Patrick Ström 

Kansli 
Maria Lindgren-Tuoma 

Kansli 
Britt Inger Stoltz 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
mailto:maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se?subject=Ang.%20kallelse%20till%20styrelsemote
http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 

  

2. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att utse  att justera protokollet. 

 

 

3. Godkännande av dagordning 

Ordförande presenterar dagordningen. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      godkänna dagordningen. 

 

 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 

Föreligger följande protokoll 2019-02-21. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     godkänna protokollet från 2019-02-21 och lägga det till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1  

 

 

 

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2019-03-29 

Ärenden Bilagor 

5. Ekonomi 2019

Genomgång av det ekonomiska läget samt utrymmet för nya insatser
under 2019.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

6. Ansökan från Norsjö gällande Framsteg Norsjömodellen

Norsjö kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen inkommit med en
ansökan om medel för projektet Framsteg Norsjömodellen (se bilaga)
Projektet omfattar totalt 373 760 kronor under två år, 2019 och 2020.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

Bilaga 2 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Ärenden Bilagor 
 

7. Ansökan om medfinansiering av ett ESF-projekt ”ProAktiv” 
gällande Förrehabilitering för Unga upp till och med 29 år  
 

Ansökan om medfinansiering av ESF-projekt hos Urkraft under 3 år,  
270 000kr för 2019, samt 300 000kr årligen för åren 2020 och 2021.  
 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

 

 

 

 

 

8. Beslut om att använda kompetensutvecklingsmedel till konferensen 
Hjärnhälsa i Skellefteå den 23 september  

Den 23 september arrangeras konferensen Hjärnhälsa i Skellefteå som vänder 
sig till människor som arbetar med människor som möter människor (se bilaga) 
Beredningsgruppen vill föreslå att erbjuda den personal som ingår i 
finsamfinansierade insatser samt några platser till myndigheternas egen 
personal (ej ESF-projekten) att delta på konferensen. 

Beräknad kostnad 52 635 kr av den totala budgeten på 100 000kr för 
kompetensutveckling gällande Finsam-finansierad personal. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     

 

 

 

Bilaga 3 
(kommer 
via e-
post) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Ärenden Bilagor 
 

9. Region Västerbotten kallar till möte 5 maj angående Region 
Västerbottens uppsiktsplikt 2019  

Region Västerbotten kallar till möte för uppsiktsplikt enligt kommunallagen 6 
kap. 1 § (se bilaga). 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     ordförande och förbundschef deltar i mötet den 5 maj. 

 

 

 

 

10. Konsekvenser av minskad resurs från Af from 1 april – riskanalys och 
handlingsplan 

Af kommer att minska sin resurs på AMT till 30 procent from 1 april. 
Utvecklingsledare har tillsammans med personalgruppen påbörjat en 
riskanalys och tagit fram en första handlingsplan utifrån detta. En fråga har 
riktats till Arbetsförmedlingen om möjligheten att koppla en SIUS-konsulent till 
Arbetsmarknadstorget. Arbetsförmedlingen önskar återkomma i frågan under 
april månad.  

Beslut av ledningsgruppen för Arbetsmarknadstorget den 2019-03-20:  

Beslut tas om att målnivån för antal deltagare under år 2019 på 
Arbetsmarknadstorget framöver ska ligga på 70 personer, tidigare mål var 90 
deltagare.   

Ledningsgruppen bedömer att de risker och den handlingsplan som tagits fram 
känns som bra utgångspunkter inför fortsättningen. Nästa steg blir att 
utvecklingsledare och personalgrupp bedömer riskerna och tar fram förslag på 
åtgärder. Riskanalysen kommer att presenteras för Samordningsförbundets 
styrelse den 5 april.  

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

 

Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Ärenden Bilagor 
 

11. Rapport från Indikatorarbetet – avser medarbetare och chefer 

Resultat enligt enkäter från personal, chefsgrupp och styrelse presenteras      
(se bilaga). 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Extra planeringsdag 15 maj 

Den 15 maj på förmiddagen genomför styrelsen och beredningsgruppen en 
extra insatt planering. Detta förorsakas av det höga förändringstryck som råder 
och den kraftiga omställning som Af genomgår. Rådande omständigheter på 
både nationell och lokal nivå påverkar i hög grad de överenskommelser som 
tecknats gällande samverkan inom Arbetsmarknadstorget, MySam och NAFS 
Skellefteå-Norsjö, samt den verksamhetsplan som samordningsförbundet 
beslutat om för 2019. Den 15 maj kommer också en utredning att presenteras 
gällande utveckling av Arbetsmarknadstorget. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

 

Bilaga 6 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Ärenden Bilagor 
13. Informationsärenden 

Besök av Elin Gren, projektledare för Socialfondsprojektet Nästa steg. 
Projektet syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga 
15 - 24 år i Skellefteå genom tillämpning av metoderna Supported 
Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Projektägare 
Solkraft är en mellanarbetsplats i kommunal regi som fungerar som en 
arbetsintegrerad social verksamhet. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
är medfinansiär och samverkansparter är alla fyra myndigheter.  
Projektet beräknas nå cirka 60 - 80 deltagare under tre år samt ett 40-
tal berörd personal som ska utbildas i metoderna SE och IPS. Solkraft vill testa 
och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet 
och teori, samt påbörja långsiktig och varaktig implementering.  

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     notera informationen. 

 

14. Rapporter 

• Från ISF, utvärdering av samordningsförbundens organisering och 
verksamhet 

• Konferens om Finsam och Tjänstedesign 13 mars 

• Konferens Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 14 – 15 mars  

• Konferens Finsam så in i Norden och Årsmöte NNS 26 – 27 mars. 

 

             Samordningsförbundet föreslås besluta: 

             att      godkänna rapporterna.       

 

 

15. Övriga frågor 

Datum för nästa möte fredag 14 juni    

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2019-03-29 

 

Ärenden Bilagor 

  

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo














































KONFERENS | 2019  
FÖR MÄNNISKOR SOM ARBETAR MED MÄNNISKOR 
SOM MÖTER MÄNNISKOR 

HJÄRNAN 1.5

STOCKHOLM
12 SEPTEMBER

SKELLEFTEÅ
23 SEPTEMBER

LINKÖPING 
9 SEPTEMBER | |

SUCCÉN 

FORTSÄTTER!



HJÄRNAN ÄR VÅRT INSTRUMENT FÖR ATT MÖTA 
MORGONDAGEN PÅ ETT BEGÅVAT SÄTT. 

När nervsystemet överbelastas kan det ge upphov till hjärntrötthet, störd sömn, 
och koncentrationssvårigheter, vilka alla är vanliga symtom när hjärnan är i oba-
lans. Vi är de första människorna som riskerar att ”föräta” oss på information. De 
skyddsmekanismer mot detta som evolutionen försett oss med är dessvärre inte 
särskilt konstruktiva – tunnelseende, feltolkningar och missförstånd är vanliga 
i överbelastningssituationer. 

Sjukskrivning på grund av stressrelaterade tillstånd har ökat mycket de senaste  
5–10 åren. Många blir utmattade, får stressyndrom, depression och annan psy-
kisk ohälsa. Kan vi göra något åt det innan vi hamnar i ett tillstånd där vi behöver 
professionell hjälp inom sjukvården?

Välkommen till Hjärnhälsa 1,5 – en konferens som vänder sig till alla som  
arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig 
kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt  tillämpbara  både för att  skydda  
sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för 
välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan 
att vila är fokuserade ämnen. Välkommen!

08.45 – 10.10 Håkan Nyman, leg psykolog,  
specialist i neuropsykologi, Med Dr. 
- Vetenskaplig evidens av generella/individuella 
stressorer för vår hjärna utifrån ett neuropsykolo-
giskt sårbarhetsperspektiv. 
- Vad händer med hjärnans funktioner vid osunda 
betingelser, ex. överkonsumtion av information/
möten, sociala medier, hos personer i chefsposition 
och hos personal vid svårhanterliga kontakter med 
kollegor, elever, patienter och brukare?

10.40 – 12.00 Kajsa Bergwall är leg. psykolog 
- Vilka möjligheter har en individ att hantera en 
stressig vardag? 
- Hur hanterar du/jag/vi/individen att ha för myck-
et att göra? 
- Vad är ditt/mitt/vårt eget/individens ansvar och 
vad är är chefens organisationens ansvar?

13.00 – 14.10 Jenny Nyberg, doktor i neuro- 
vetenskap
- Vad har fysisk aktivitet för inverkan på hjärnans 
formbarhet och hur påverkar det strukturer och 
funktioner i hjärnan?
- Vilka effekter av fysisk aktivitet fås på inlärning, 
minne, exekutiva funktioner samt risk att inte 
drabbas av sjukdomar i hjärnan?
- Hur kan fysisk aktivitet påverka hjärnan vid lång-
varig stress och nedstämdhet?

14.10 – 16.30 (avbrott för fika 14.30 – 15.00)
Igor Ardoris, mental tränare, pedagogisk konsult 
- Mental styrketräning för hantering av svåra situ-
ationer. Hur kan du bli starkare på insidan? 
- Vikten av en bra ”mental diet” för att vi skall 
undgå att ”föräta” oss på information – om vi blivit 
mentalt överbelastade av att ständigt vara upp-
kopplad, vilka verktyg har vi att ta till? 
- Varför skall vi träna för 10?

PROGRAM

TID: 08.15 – 16.30

Registrering 8.15–8.45
Avbrott för lunch 12–13
Avbrott för fika 14.30–15|



TEMA: HJÄRNSTRESS, UTMATTNING 
& PSYKISK OHÄLSA

Håkan Nyman
har under sina 40 verksamma år arbetat med personer som drabbats av 
olika typer av psykisk ohälsa. Håkan har under långa perioder handlett 
såväl psykologer som andra yrkeskategorier och har en anknytning till 
Karolinska institutet, Stockholm. Han har varit chefspsykolog vid Psyki-
atriska kliniken, Karolinska sjukhuset och har medverkat i framtagning-
en av flera läroböcker inom neuropsykologi och psykiatri. Han har lång 
erfarenhet av utredningar av patienter och har varit med och utvecklat 
flera av de moderna testinstrument som används vid neuropsykologiska 
bedömningar. Håkan har varit ordförande i Sveriges Neuropsykologers 
förening, varit ordförande i specialistrådet i Sveriges psykologförbund 
samt varit Socialstyrelsens vetenskapliga råd i psykologi.

Kajsa Bergwall
är leg. psykolog och arbetar med behandling och rehabilitering av stress 
och utmattningssyndrom på Stressmottagningen i Stockholm. Hon 
började sin yrkesbana i primärvården där hon byggde upp en psykolog-
mottagning från grunden på en vårdcentral. Efter ett år i primärvården 
handplockades Kajsa Bergwall till Stressmottagningen i Stockholm där 
hon arbetat sedan dess. I november 2017 kunde du se henne svara på 
frågor om stress och utmattning i “Fråga doktorn” i SVT. 

Jenny Nyberg
är doktor i Neurovetenskap vid Center for Brain Repair vid Inst. för Neuro- 
vetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet. Hon har forskat om hjär-
nans hälsa och hur den påverkas av bland annat fysisk aktivitet i över 15 
år. Efter många år av grundforskning där hon studerade den vuxna hjär-
nans formbarhet och stamceller i hjärnan så utför hon i nuläget epide-
miologisk forskning. Hon studerar hur fysisk kondition bl.a. kan påverka 
risk för bl.a. psykisk ohälsa som depression och ångest samt andra sjuk-
domar i hjärnan. Jenny var doktorand hos Peter Eriksson, världsberömd 
hjärnforskare som 1998 var först i världen att visa att den vuxna hjärnan 
nybildar celler genom hela livet. Några år senare fick fysisk aktivitet ett 
forskningsgenombrott kopplat till positiva effekter både när det gäller 
läkning av skador i hjärnan och hjärnan i allmänhet.

Igor Ardoris
har en fil. kand. i pedagogik, är licensierad mental tränare, idrottspsyko- 
logisk rådgivare samt mindfulnessinstruktör. De senaste tio åren har 
han arbetat med hundratals skolor, internationella företag och kommu-
nala verksamheter. Vidare har han arbetat i de flesta delarna av sjuk-
vården, inom kriminalvården samt räddningstjänst, polis, ambulans för 
att lära ut hur man kan agera utifrån lugn och balans i pressade situa- 
tioner. I Igors arbetsvardag ingår även handledning av chefer inom när- 
ingsliv, skolor och sjukvård. Igors främsta intention är att överbrygga  
avståndet mellan kunskap och kompetens i arbetslivet.



ARRANGÖRER

SAMARBETSPARTNERS

LINKÖPING 9 SEPTEMBER  
SCANDIC FRIMURAREHOTELLET

STOCKHOLM 12 SEPTEMBER 
ABF-HUSET SVEAVÄGEN 41 

SKELLEFTEÅ 23 SEPTEMBER 
SCANDIC SKELLEFTEÅ

DELTAGARAVGIFT 1 595:- exkl. moms (inkl. Lunch för- och 
eftermiddagsfika, i Stockholm ingår en lättare lunch).

BOENDE
Vår samarbetspartner Scandic erbjuder er boende till förmånliga 
priser. Se mer på www.hjarnan.se. 

MÅLGRUPP 
Relationsorienterade yrken t ex. chefer, mellanchefer, projekt-
ledare, samordnare, coacher och HR-personal. Personal inom 
hälso- och sjukvård, kommunal verksamhet, företagshälsovård, 
friskvård samt näringsliv. Rehabiliteringspersonal inom kommun 
och landsting, utbildningsinstitutioner, lärare, rektorer, elevhälsa 
och blåljusorganisationer. Myndighetspersoner inom bl.a. folk- 
hälsa, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. 
Kyrkliga samfund, Posom/FRG, ideella/frivilligorganisationer 
samt alla intresserade.

KONTAKT 
Projektledare: Peter Linhard, 070-948 28 00 
peter@hjarnan.se

ANMÄLAN 
www.hjarnan.se

       Gilla oss på Facebook

”En givande konferens där jag fick kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och fungerar vilket gjort att jag nu förstår 
varför man reagerar och är sårbar på olika sätt efter stressiga och svåra situationer.

Mycket givande att på en konferens med enkla övningar direkt få verktyg känna hur hjärnans aktivitets- och  
vilosystem fungerar. Dagen har fått mig att tänka lite annorlunda på stress och psykisk ohälsa”

Kenneth Källqvist, Polisutredare och fd. Trafikpolischef i Stockholm

https://www.avonova.se/










Indikatorprojektet
Enkäter personal, chefsgrupp och styrelse



Personalenkäter

Samtliga tillfrågade har besvarat enkäten (100%). 
Avser personal från Co-Active

PåFart Norsjö
Mysam
Arbetsmarknadstorget
Vägen vidare 



1. Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Klart positiva svar *

Lokalt 44%

Riket 65 %

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.

Deltagare lokalt

Nationellt 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Deltagarna mer positiva än personalen



2. Finns det en tillräcklig planering för vad som ska 
hända efter att detta stöd upphör?

Klart positiva svar *

Lokalt 30%

Riket 49 %

Nationellt

Deltagare lokalt
Avslut

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Deltagarna mer positiva 



3. Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter lyssnar på dig?

Klart positiva svar *

Lokalt 43%

Riket 64%Nationellt 

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



4. Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter vet vad du kan tillföra?

Klart positiva svar *

Lokalt 18%

Riket 42%Nationellt 

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



5. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från 
deltagare systematiskt tillvara?

Klart positiva svar *

Lokalt 30%

Riket 49%

Deltagare lokalt

Nationellt 

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



6. Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i 
arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Klart positiva svar *

Lokalt 32%

Riket 46%Nationellt

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



7. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?

Klart positiva svar *

Lokalt 14%

Riket 43%Nationellt

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



8. Omfattas det synsätt ni har angående människors 
resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
insatsen?

Klart positiva svar *

Lokalt 29%

Riket 53%Nationellt

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



9. Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade 
insatsen bra tillsammans?

Klart positiva svar *

Lokalt 33%

Riket 54%Nationellt

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs svaren 
”för det mesta” och ”alltid” för frågorna 1-4 och ”till 
mycket stor del” och ”helt och hållet” för frågorna 5-
9.



Chefsgrupp

• 10 av 12 tillfrågade har besvarat enkäten. (83%)



1. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisa-
tioner systematiskt tillvara?

Nationellt

Klart positiva svar *

Lokalt 10%

Riket 15%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



2. Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv / 
civilsamhälle / ideella organisationer i arbetet när det 
gäller insatser för deltagarna?

Nationellt

Klart positiva svar *

Lokalt 0 %

Riket 15%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



3. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?

Nationellt

Klart positiva svar *

Lokalt 30%

Riket 35%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



4. Har erfarenheter från er samverkan lett till att 
förebyggande insatser utvecklats?

Nationellt

Klart positiva svar *

Lokalt 40%

Riket 30%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



Styrelse

5 av 7 tillfrågade har besvarat enkäten (71%)



1. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer?

Klart positiva svar *

Lokalt 80%

Riket 49%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



2. Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och 
utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

Klart positiva svar *

Lokalt 0%

Riket 52%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 



3. Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla 
de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

Klart positiva svar *

Lokalt 0%

Riket 48%

* Det två svarsalternativ som ligger högst på 
skalfrågorna summeras som nyckeltal. Dvs 
svaren ”till mycket stor del” och ”helt och 
hållet”. 
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