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      Postadress: 
Karlstads kommun, ASF 
651 84  KARLSTAD 

Besöksadress: 
Trädgårdsgatan 
1A, 652 30 Kd 

Kontaktuppgifter: 
Tel: 054-540 50 44  
Mobil:070-690 90 83 

 
 
Internet: www.samspelet.se 

Organisationsnr:  
222000-2477 

Bankgiro 
167-3094 

 

Hur  får  vi  till  en  integrerad  samverkan?      
Hur  vet  vi  att  den  samverkan  vi  jobbar  med,  och  för,  blir  bättre?  

 
30 juni skickade jag en inbjudan till Dig som utvald med en önskan att du skulle delta i  
en work-shop den  17 sept kl 10-12. Hoppas det finns inskrivet i din kalender! 
Ingen har ännu gett återbud – fler har tillkommit!  KUL! 
 
Lokal är ändrad från Orangeriet till Arbetsförmedlingen, grupprum 2 plan 3. 
(vi blir så många så vi får inte plats i Orangeriet). 

 
Tillsammans med Jonas Wells från NNS (nationella nätverket för samordningsförbund)  
kommer vi prata om integrerad samverkan i ordinarie arbete hos parterna och också 
prata hur vi, genom olika indikatorer (kännetecken), ska kunna mäta hur 
samverkansprocesserna fungerar för deltagare, medarbetare, organisation och samhälle. 
Vi behöver få Din hjälp med att utveckla tänket inför en uppföljnings- och 
utvärderingsmodell med mätbara mått där vi kan mäta resultat och effekter av 
samverkansinsatser som Samordningsförbunden finansierar. 

På en konferens i april -14 togs beslut om 15 kärnindikatorer utifrån att dryga 
hundratalet fanns på förslag. Mer info finns i bifogad fil Bakgrund… 
Vi kommer arbeta med att ta fram förslag till mätbara mått för dessa 15 indikatorer.  
Målet i Indikatorprojektet, där Samspelet är en del, är att till årets slut presentera ett 
färdigt underlag för indikatorer, med beskrivningar av dem, utarbetade mått och vilka 
källor som använts. 

Regeringen anser att detta indikatorarbete är oerhört viktigt och beslutade därför, 
140828, att bevilja medel till projektet, vilket sker i samarbete med socialstyrelsen och 
Örebro Universitet, professor Berth Danermark.  
Medarbetare på Örebro universitet svarar för sammanställningen av måtten. 

En web-enkät om indikatorerna kommer utarbetas för distribution i oktober.  
Här behöver vi klargöra vilka som ska besvara denna. 

   
För Samspelets del görs detta indikatorprojekt som en del i det nystartade 
strukturprojektet med integrerad samverkan där Patric Berntsson är projektledare med 
Jonas Wells som handledare, utövare och nationell dokumentatör.  

 
Hjärtligt välkommna! 
Meta Fredriksson-Monfelt 

Meta Fredriksson-Monfelt Mottagare:  
Deltagare i möte 17 september Förbundschef 

054-540 50 44, 070-690 90 83 
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se 


