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Migrationsverket 

Samverkanskartläggning 

1. 
SAMVERKANSGRUPP 
Vilka roller samverkar? 

2. 
SYFTE OCH HUR 

SAMVERKAN SKER 
Vad är syftet med 

samverkan i denna 
samverkansgrupp? Hur 
genomförs samverkan? 

3. 
FRAMGÅNGSFAKTORER 

INOM SAMVERKAN 
Vad fungerar bra i 

samverkan? 

4. 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

INOM SAMVERKAN 
Vad behöver förbättras i 

samverkan för att den ska 
fungera så bra som möjligt? 
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