
  Bilaga 2 

Projekt Samverkan i GGVV - styrelse och 
beredningsgrupp 

Fråga 1 

Hur har samverkan inom arbetsinriktad rehabilitering utvecklats under 2018-2020 i 
Finnvedens Samordningsförbund?  

Utdrag ur projektbeskrivningen 

 Huvuduppdrag  

➢ Att bidra till att samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets 
målgrupper utvecklas så positivt som möjligt inom GGVVområdet, särskilt i Gnosjö, Gislaved 
och Värnamo.  

 

Namn  Antal  %  

Mycket positivt  6  35,3  

Positivt  10  58,8  

Varken eller  1  5,9  

Negativt  0  0  

Mycket negativt  0  0  

Total  17  100  

 

 

 

 

 

Egen kommentar  

Jag har endast varit delaktig i arbetet under 2020 men under den perioden upplever jag att vi 
gjort positiva förflyttningar i vår samverkan.  

En funktion som kan gå in och skapa kvalité där ordinarie verksamhet inte orkar med 
fördjupning.  

Tycker det har hänt mycket under dessa år  

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 

Fråga 2 

I vilken grad har processutvecklaren bidragit till en positiv utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3 

Har era verksamheter fått det stöd som man har efterfrågat? Vad gäller exempelvis 
nya tankar och idéer, i nya ansökningar, i startade projekt. 

 

Egen kommentar  

Utifrån den tid som kan läggas på det 
här området/stödet har man fått 
stöd. Det finns/fanns dock önskemål 
om att kunna utveckla inom 
förbundet så att skulle kunna få ännu 
mer stöd i både tankar/idéer och att 
ansöka hos ʺrätt finansiärʺ.  

Mitt val och Nya vägar hade inte 
kommit till om inte stödet hade 
funnits. Stöd i både att ta fram idéer 
om vad som finns, samt längs vägen i 
projektansökan och stöd framåt.  

 

Egen kommentar  

Jag tror att det är bra att vi lagt ner lite 
tid på att reda ut roller och ansvar i 
samverkan. Min bild är att det funnits 
ett förväntansgap mellan processledare 
och t e x beredningsgrupp, där 
processledare förväntat sig tydligare 
uppdrag från beredningsgrupp men där 
beredningsgruppen förväntat sig förslag 
på uppdrag och att processledaren ska 
ta ett större mandat. Denna förväntning 
har funnits men inte varit uttalad. 
Samtidigt är det min uppfattning att vi 
inte hade tagit de stora kliven framåt i 
vår samverkan om inte processledaren 
drivit på den utvecklingen.  

Processutvecklaren har kunnat följa upp 
och strukturera upp arbetet som har 
satts igång ex projekt.  

Lisa har pushat lagom mycket och i rätt 
tid för att få oss framåt.  
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Fråga 4 

Har er önskan om kompetensutveckling, inspirationsdagar etc tagits emot på ett bra 
sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 5 

Har utbildningar, föreläsare och inspirationsdagar motsvarat era förväntningar vad 
gäller kvalitet, mängd och relevans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Egen kommentar  

Under min tid upplever jag att vi har 
fått gehör för de behov som lyfts fram 
och även haft utrymme i budget att 
genomföra dem.  

Egen kommentar  

Har inte deltagit fullt ut för att 
kunna ha egen uppfattning men har 
fått bra återkoppling från de som 
har varit deltagande  

Ips-coacherna upplever att de fått 
god kvalitet på utbildning etc.  
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Fråga 6 

Upplever ni att processutvecklaren har bidragit på ett bra sätt till att hitta rätt 
kontaktvägar mellan organisationerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7 

Upplever ni att Arenasamverkansgrupperna får det stöd de efterfrågar av 
processutvecklaren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen kommentar  

Mycket god lokal kännedom.  

Underlättat mycket av 
samverkansarbetet när vi ska 
samarbete myndigheter, 
kommunen och Regionen. Viktigt 
att ha någon som arbetar med detta 
viktiga samverkansuppdrag med 
olika aktörer. Håller ihop det på ett 
bra sätt.  

Lisa har en bra överblick av vad som 
finns i vårt område, kontakter har 
skapats som inte har vetat om 
varandra.  

Egen kommentar  

Utgår från att den är bra eftersom 
jag inte hört något annat. Finns 
utrymme för utveckling av detta 
stöd när vi bygger en 
stadigvarande del av 
verksamheten istället för den 
projektverksamhet som nu 
funnits.  

Kan ej kommentera detta då vi 
inte är med i Arena  



  Bilaga 2 

Skriv gärna egna kommentarer både positiv feedback men även konstruktiv kritik 
så att förbundet kan vara det stöd ni är i behov av.  

Lisa - med ditt engagemang för samverkan och att våga se nya vägar har du utvecklat FINSAM 
till något som kan bli riktigt bra!  

Processutvecklaren har bidraget till ett mer operativt stöd i samverkan, projekten och Arena 
än vad än förbundschef kan/hinner göra, vilket är mycket positivt och uppskattat  

Utvecklingsarbetet i förbundet behöver fortsätta på inslagen väg och även hållas vid liv 
kontinuerligt. Jag tror att det är positivt för förbundet att det har kommit in nya personer 
med nya perspektiv, det ska vi ta tillvara på.  

Jag har inte varit delaktig under 2020 så det är oklart hur det sett ut då. Under perioden 
2018-2019 har det skett många positiva saker framåt vad det gäller samverkan. Det framkom 
också att det fanns vissa utvecklingsområden vad det gäller Arena samverkan. 
Processutvecklaren har gjort ett mycket bra jobb men det bör finnas fler möjligheter och 
områden som skulle gynnas av stöd i utveckling.  

Viktigt att vi har en processutvecklare om vi ska driva jobbet vidare behövs någon som håller 
ihop det p g a av att vi är många olika aktörer. Vi ser att det har hänt mycket i vårt område 
sedan tjänsten tillsattes för tre år sedan.  

Vi i beredningsgruppen har kanske varit lite trögstartade, men har nu funnit en balans i vårt 
uppdrag och i vad processutvecklaren har för uppdrag.  

 
 


