Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, resultatsammanställning 2020
Indikatorer för finansiell samordning
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp har årligen sedan 2017 samlat in
data inom ramen för det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”.
Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både
inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella
utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14
indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått1. För dessa 14
indikatorer är måtten enkäter ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående),
deltagare (avslut), personal i insatser, parternas chefsgrupper/beredningsgrupp och
styrelseledamöter. Under 2020 har 120 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper,
en minskning från 265 enkäter året innan.
Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig
jämfört med rikssnittet, och - med pilen - med förbundets resultat 2019. Då enkäter ställda till
deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp jämfört med rikssnittet 2020/eget resultat 2019, totalt och
könsuppdelat. Bedömning ”varken högre eller lägre” samt ”pil plant” är resultat inom en marginal på +/-2 %.
Nr

Indikator

1

Deltagare känner att de insatser som erbjuds är
organiserade runt deras behov (personcentrerade)

2

3

Resultat totalt
jämfört med
rikssnittet
/SOFTLEG 2019
(pil)

Resultat kvinnor
jämfört med
rikssnittet
/SOFTLEG 2019
(pil)

Resultat män
jämfört med
rikssnittet
/SOFTLEG 2019
(pil)

Lägre

Lägre

Lägre

Högre

Högre

Högre

Deltagarna upplever inflytande över
rehabiliteringsprocessen

En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den
tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar

Högre

Högre
Varken högre eller
lägre

4

5

6

Deltagare upplever att det finns någon som håller
samman och stödjer den enskildes samordnade
rehabiliteringsprocess
Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom
och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från
myndigheterna i att leva med detta
När insatser avslutas i en samordnad
rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en
planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan
onödiga dröjsmål

Varken högre eller
lägre

Högre

Varken högre eller
lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Högre

Högre

Högre

7

8

9

10

Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning
närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.

Personalen upplever att andra
medarbetare/professionella i andra myndigheter
respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt
Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper
och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare
som från brukarorganisationer eller grupper av
deltagare
Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i
samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det
löpande arbetet på ett strukturerat sätt

11

Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade
insatserna är hållbara och säkra över tid

12

En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att
strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla
relationer

13

14

15

16

Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande
arbetssätt och synsätt
Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och
utvärdering av myndighetsgemensamma insatser
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

Högre

Varken högre eller
lägre

Högre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Högre

Högre

Högre

Högre

Högre

En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom
jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den
lokala samverkanskulturen

Hos nio av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i en är det
insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I fyra av indikatorerna är det
lägre jämfört med rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året ökar i åtta av
indikatorerna men sjunker i fyra av indikatorerna.
Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i tre av åtta
indikatorer. För männen visar fyra av åtta indikatorer högre än rikssnittet. Jämfört med
förbundets resultat 2019 ökar gruppen kvinnors resultat i fem av indikatorerna medan
männen ökar i fem och minskar i två.
I jämförelse med rikssnittet och föregående år visar resultatet på att en positiv utveckling har
skett inom förbundet. Jämställdhetsmäsigt är det en positiv skillnad i jämförelse med förra
årets mätning.

