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Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

Sammanfattning och redovisning från System för Uppföljning av Samverkan (SUS) 

 

Under 2019 är det 204 deltagare som finns redovisade med personnummer och namn i det 

gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utöver det finns 5 personer som vill vara anonyma 

och 586 deltagare som registrerats som en ”volym”.  Det betyder att sammantaget har 790 

deltagare på ett eller annat sätt kommit i kontakt med aktiviteter som förbundet helt eller 

delvis finansierat under 2019. En del insatser har varit mer coaching, praktiskt arbete med 

individer, men större delen av insatser har bestått mer av att samordna/koordinera ordinarie 

verksamheter utifrån individernas behov. Volymantalen förklaras av att en ökning av 

samordning runt individer och hög grad av konsultativa insatser har ökat under året, 

framförallt i insatserna som sker ute i kommunerna tex Samverkanskontoret i Säffle. Stora 

organisatoriska förändringar har skett i myndigheterna och behovet att hitta rätt stöd utifrån 

medborgaren har ökat, även utifrån medarbetare som behöver samverka kring individerna.  

 

Utöver har diverse utbildningsinsatser och samverkansaktiviteter berört 345 medarbetare hos 

parterna i den finansiella samordningen. Vid varje insats har deltagare räknats enbart en gång 

även om det handlat om flera tillfällen men det förekommer att samma medarbetare deltagit i 

flera olika utbildningsinsatser.  

 

 

 

Redovisning från System för Uppföljning av Samverkan, SUS, kring deltagare i 

finansierade insatser. 

 

  

 
 
Insatsnamn 

Budget 
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågående 

delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Budget  
antal  

v-insats 

 
Antal  

v-insats 

  180 204 92 79 121 5 350 931 

ALL-IN Bengtsfors 10 17 17 2 15       

En väg in för vuxna               93 

En väg in för vuxna individ 50 86 26 22 64 2     

FK konsultation             20 20 

Individ Samverkan 40 48 28 16 28 1     

Individ Samverkan konsultation               57 

Kartläggning/Utvärdering               45 

Omställningen Värmland               68 

På spåret BÅDESÅ 30 23 10 23   2     

Samverkanskontoret             30   

Samverkanskontoret 
konsultation               225 

Samverkanskontoret Säffle   7 7 1 6       

Samverket               48 

Samverket individ 30 18 2 14 4       

UngVux-centralen/Drivhuset               30 

UngVuxcentralen Individ 20 5 2 1 4       

Utbildning             200 220 

Utveckling av samverkan             100 125 
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Könsuppdelad statistik 

 

 

Deltagarflöden visar att andelen män är högre än andelen kvinnor som deltar i 

individinriktade insatser. Av deltagarna registrerade med personnummer är det 43% kvinnor 

och 57% män. (Jmf 2018 39% kvinnor, 61% män.) 

 
 

 

 

 

 

Åldersfördelningen visar att det är flest personer i åldern upp till 29 år som tar del av 

insatserna. Män är mer representerade i åldern upp till 29 år och kvinnorna procentuellt fler än 

männen i ålderskategorin 45-59 år.  
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Utbildningsnivån är inte särskilt ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. 

Sammanfattningsvist har fler antalet män utbildningsnivån grundskola och gymnasium, då 

antalet fler kvinnor har högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller försörjning före och efter för kvinnor i finansierade insatser så är det tydliga 

förändringar av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och ingen offentlig försörjning. Kvinnornas 

behov av försörjningsstöd och aktivitetsstöd har minskat efter insats och ökat andel har ingen 

offentlig försörjning. 
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När det gäller försörjning män, före och efter insats är det tydliga förändringar på flera 

områden. En tydlig minskning har skett på samtliga, främst försörjningsstöd, aktivitetsstöd 

och ingen offentlig försörjning.  

 
 

 

 

 

 

Majoriteten av de som deltagit i individinriktade insatser under året har haft kortare tid i 

offentlig försörjning, endast upp till ett år, och männen i ökad procentandel. 
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79 deltagare har avslutats i insatser och av dem har 56 personer, 70% (Jmf 2018: 65%) gått 

till arbete och studier, 24 kvinnor och 32 män (Jmf 2018, 21 kvinnor och 33 män). 
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Verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt 2019 
 

Insatsägare; 

Bengtsfors kommun 

/Arbetsförmedlingen 

Insatsens namn: 

En väg in 

Samordnare Karin Dahl 

Kontaktperson: 

Per von Krogh  

 

Slutsatser 

- En väg in bidrar till ett gott samverkansklimat. 

- God samverkan mellan parterna är avgörande för att på ett mänskligt, ansvarsfullt och 

ekonomiskt sätt förvalta offentliga medel till att stödja individer till mer 

självständighet och självförsörjning. 

- Kontinuitet i kontakten med deltagarna och aktuella parter i deltagarnas ärenden 

skapar förutsättningar för hållbara resultat för deltagaren.  

- Organisationer där medarbetare har kunskap om och arbetar utifrån ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt verkar få hållbara och bestående resultat. 

- Parternas behov och möjlighet till samverkan behöver förtydligas. 

- Tjänstedesign som metod och förhållningssätt säkerställer användarinvolvering. 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

I En väg in har 64 pågående deltagare. 26 nya deltagare har skrivits in under 2019. 22 

deltagare har avslutats varav 8 mot arbete/studier. Andra orsaker för utskrivning kan vara 

flytt, sjukdom och föräldraledighet. Totalt under 2019 har 86 deltagare tagit del av 

samverkan. 

I En väg in träffas handläggare från AI-Arbetsmarknad och Integrationsenheten, IFO-Individ 

och Familjeomsorgen veckovis för avstämningar och uppdateringar kring deltagarnas 

ärenden. Arbetsförmedlingen har ingen representant i En väg in i nuläget. En väg in arbetar 

för att de parter som är involverade i deltagarnas ärenden samverkar kring deltagarnas 

ärenden. Aktiviteter/insatser/flerpartsmöten planeras tillsammans med deltagaren med 

deltagarens fokus i fokus. 

FINSAM - mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, IFO-Individ och 

Familjeomsorgen, AI-Arbetsmarknad och Integrationsenheten och Vården-Närhälsan 

Bengtsfors och Öppenpsykiatrin Bäckefors. Arbetsförmedlingen har ingen representant i 

FINSAM i nuläget. Mötena hålls en gång i månaden där parterna lyfter upp vad som är på 

gång i respektive verksamhet. Det finns också möjlighet att lyfta upp enskilda ärenden där 

flera myndigheter är involverade för samordning/handledning. I genomsnitt lyfts två till tre 

individärenden per möte.  

 

INSIKT. Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har deltagit i Tjänstedesignsprojektet INSIKT, 

med Samordningsförbunden i Värmland. Handläggare och deltagare i En väg in och FINSAM 

har under 2018 och 2019 deltagit i arbetet genom workshops och FINSAM-dialoger. Projekt 

INSIKT kommer leva vidare under 2020 genom ytterligare workshops och arbetet med att 

implementera Tjänstedesign som metod och förhållningssätt i Bengtsfors kommun är 

pågående.  

Projekt INSIKT har gett oss många erfarenheter och kunskaper vi vill arbeta vidare med i våra 

respektive verksamheter. Vi har bland annat sett att det deltagare efterfrågar i kontakten med 

myndigheterna handlar om bemötande. Att bli sedd och respekterad. En annan insikt vi gjort 

oss är hur lätt det är att verksamhetsfokuset tar överhanden i mötet med individen. Vilket 
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innebär att vi behöver arbeta för en medvetenhet hos parterna om individens fokus kontra 

verksamhetens fokus.  

 

Måluppfyllelse 

Långsiktiga mål:  

Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning. Alla parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där 

samordning behövs ska kunna lyfta upp ärenden. 

 

De insatser som förbundet finansierar ska leda till att:  

• Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.  

• Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov 

och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga.  

• Förmågan till egen försörjning ökar  

• Deltagarens egna medverkan ökar  

 

Målgrupp:  

Målgruppen är i åldern 18-64 år och:  

- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.  

- Personer som har kontakt med två myndigheter eller fler.  

- Personer som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.  

- Personer som har behov av samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning mot 

självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.  

 

 

Projektets styrkor:  

Handläggare och chefer från AI, IFO och Vuxenutbildningen vill samverka och är eniga om 

och ser nyttan med samverkan.  

I Bengtsfors kommun finns en stabil Arbetsmarknad- och Integrationsenhet med tydligt 

arbetsfokus. 

Tjänstedesign som metod implementeras fortgående i En väg in.  

En väg in och FINSAM är fungerande forum som allt fler känner till och vänder sig till. 

Samverkan i Bengtsfors kommun präglas av ett positivt och prestigelöst klimat. 

 

Projektets svagheter:  

Att hitta och utveckla samverkansformer tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Vården. 

Tydligheten behöver fortsätta utvecklas om vad En väg in innebär för deltagaren, vilka 

förväntningar ställs på deltagaren och vilka förväntningar kan deltagarna ha på En väg in.  

Individens perspektiv behöver ytterligare förstärkas. 

Försvårande omständigheter är omorganisation inom Arbetsförmedlingen.  

Otydlighet kring parternas förväntningar på och behov av samverkan. Att parterna värderar 

och prioriterar samverkan på olika sätt är naturligt. Önskvärt vore att i dialog med parterna 

undersöka parternas olika behov av samverkan och hur de blir tillgodosedda. 

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

För hållbara och bestående resultat behöver fokus ligga på individens verkliga behov och 

förutsättningar. Kontinuerliga flerpartsmöten, samsyn och ett hållande av deltagarnas ärenden 

ger resultat.  
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Då deltagare lyfts in i En väg in säkerställer vi att ärenden inte hamnar mellan stolarna. 

Att se myndigheternas och kommunens insatser som en helhet, eller som delar i en kedja av 

insatser som deltagare kan använda sig av skapar tydlighet och sammanhang.  

Resultat och erfarenheter vi gör oss i arbetet med målgruppen utvecklar oss och skapar nya 

och bättre förutsättningar för att ge det stöd till deltagarna som deltagarna efterfrågar. Både i 

En väg in och i FINSAM är dialogen kring erfarenheter vi gör oss en viktig del av 

dagordningen och ett konkret exempel på det kan vara att lyfta upp olika ”Case” för dialog. 

Ett annat exempel på hur vi sprider resultat och erfarenheter är olika nätverksträffar för 

samordnare, kommuner och andra parter. 

 

Samarbetsarenor 

Exempel på samarbetsarenor i En väg in:  

Samordnare i BÅD-ESÅ 

AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun  

IFO  

Närhälsan Bengtsfors/Bäckefors 

Vuxenpsykiatrin Bengtsfors och Bäckefors 

Arbetsförmedlingen  

Vuxenutbildningen 

Försäkringskassan  

Olika projekt ex v All in, Frivilligcentralen Bengtsfors. 

 
 

Insatsägare: 

Åmåls kommun 

Insatsens namn: 

Ungdoms och Vuxencentralen/Drivhuset 

Peter Olsson, Katrin Abrahamsson 

Kontaktperson 

Mia Hed Ung Vux centralen 

 

Slutsatser 

Drivhuset är idag en etablerad aktör i arbetet med att nå unga vuxna som står utanför 

arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Till verksamheten kommer det 

ett antal ungdomar regelbundet och en del som kommer under en kortare period. Många 

gånger når Drivhuset klienter som andra har svårt att nå. Detta kan till viss del förklaras med 

hög tillgänglighet, hög personaltäthet och ett flexibelt arbetssätt. Bemötandet av varje enskild 

individs behov, skapandet av trygga relationer samt kravlösheten har också viktiga 

förutsättningar för att kunna nå ungdomarna.  

Att samverka med andra aktörer är en framgångsfaktor för att kunna stötta ungdomarna. 

Ungdomarna kan komma till ett ställe och där på ett enkelt och effektivt sätt och få samordnat 

stöd utifrån de behov de har.  

Geografiskt sett har även Drivhuset bra läge då det ligger centralt, är enkelt att bara titta in 

och det ligger även i närheten av andra myndigheter. 

 

Genomförande – Arbetsprocesser 

Det har under året skett en utökad samverkan med aktivitetssamordnare på gymnasiet och 

numera lägger han en del av sin tjänst på Drivhuset. Detta innebär att både de ungdomar som 

ingår i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och de ungdomar som riskerar att hoppa av 

gymnasiet kan få samordnat stöd via Drivhuset. Även de ungdomar som blir avstängda från 
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undervisningen pga droganvändning får stöd via Drivhuset i samverkan med 

aktivitetssamordnare i att återgå till drogfrihet och studier. 

Verksamhetshandledare från LSS-verksamheten deltar från hösten 2019 på 

Ungdomsteamsträffarna. Detta då det finns flera ungdomar på Drivhuset som också tillhör 

LSS.  

Under den tid ungdomar haft kontakt med Drivhuset kan man se att tydliga stegförflyttningar 

har gjorts. Som exempel kan nämnas: 

Från missbruk till drogfri 

Från skuldsatt till skuldfri 

Ingen inkomst till ekonomiskt bistånd 

Utan sysselsättning till arbetsträning/praktik/arbete eller studier 

Från hemmasittare till social samvaro på Drivhuset 

Från noll fysisk träning till regelbunden fysisk träning 

Avsaknad av vårdkontakt/myndighetskontakt till kontakt med vård/myndighet 

Icke fungerande boendesituation till fungerande boendesituation 

 

Måluppfyllelse 

Målen var: 

Minska psykisk ohälsa i Åmåls kommun genom samlade resurser kring medborgaren. 

Drivhuset ska vara lättillgängligt och i ett tidigt skede möta ungdomar för att ge det stöd som 

behövs/krävs. 

Under 2019 har 71 ungdomar haft kontakt med Drivhuset, en ökning från 2018 då Drivhuset 

hade besök av 50 ungdomar. Av de 71, var 40 tjejer och 31 killar. 

Fysisk träning har erbjudits regelbundet under året, vattenträning 1 g/vecka samt gym 1 

g/vecka. 

Uteaktivitet i form av utflykt till Ängebytjärnet med grillning och promenad har genomförts 

en gång på våren och en gång på hösten. 

Under våren deltog flera av ungdomarna i ACT-kurs (5 tillfällen) en kurs där man får kunskap 

om stresshantering och att främja hälsa. 

I brukarenkät som gjorts under hösten 2019 fick ungdomarna bla svara på vad som varit bra 

med kontakten med Drivhuset, detta var några av kommentarerna som skrevs: 

 

”Stöd, bemötandet, förståelse, kommunikationen” 

”Allt är bra, det finns inget att klaga på, det är himla bra att Drivhuset finns, det har gett mig 

en chans att få en ny chans att göra livet bra!” 

”Få hjälp med det jag velat, kommit igång med träning” 

”Dom har alltid bra tips, lyssnar när man pratar” 

 

På frågan vad som varit mindre bra med Drivhuset nämndes följande: 

”Tiderna, antingen senare öppettider eller längre öppettider” 

”Det är lite synd att de bara är öppet till 12”  

 

Projektets styrkor: 

Att verksamheten är lättillgänglig. Många olika kompetenser finns att tillgå och verksamheten 

är flexibel. Nära samverkan med andra aktörer. En styrka är även att det är samma personer 

som ingår i personalgruppen som möter ungdomarna, detta gör det enklare att bygga trygga 

relationer. 

 

Projektets svagheter: 
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Drivhuset är en verksamhet som bygger mycket på samverkan med andra aktörer. 

Omorganisationer och beslut hos en samverkansorganisation kan påverka Drivhusets 

möjlighet att hjälpa enskilda individer. 

 

Långsiktiga effekter 

Det är viktigt att hålla regelbundna öppettider även under sommaren. Även om man ändrar 

öppettider så är det viktigt med kontinuitet. Efter uttryckt önskan från deltagare om att ha 

längre öppettider så är denna nu förlängd på måndagar. Vi undersöker också möjligheterna till 

än mer utökade öppettider framöver.  

Under 2019 har personal från både Säffle och Melleruds kommun varit på studiebesök på 

Drivhuset.  

Personal har informerat om Drivhuset i en av VG-regionen ordnad konferens i Göteborg den 

26 februari och informerat om verksamheten på ett möte med Karlstads skolnärvaroteam. 

 

Samarbetsarenor 

Under första halvåret 2019 har vi på Drivhuset tillsammans med andra aktörer i det sk. 

Ungdomsteamet lagt fokus på regelbundna möten som har syftat till att följa ärenden och 

samverka klientnära. Vi har lagt mindre fokus på utvecklingsarbete för verksamheten men 

desto mer på att samverka direkt kring klienten. Det har också bildats en styrgrupp som ska ge 

uppdrag och utveckla Drivhuset och andra verksamheter som ligger nära organisatoriskt eller 

har liknande uppgifter. Dels har vi tre fasta strukturerade mötesformer som redan är 

etablerade. Vi har tisdagsträffarna på Ungvux med en rad olika aktörer, vi har onsdagsträffar 

där en rad aktörer som kommer och finns tillgängliga på Drivhuset för de ungdomar som vill 

träffa dem och vi har ungdomsteamsträffarna som redogjordes för tidigare.  

Drivhuset har blivit en arena där många olika aktörer väljer att lägga sina möten. Exempelvis 

socialsekreterare, LSS-handläggare, personal från Öppenpsykiatrin och handläggare från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 

 

Insatsägare: 

Dals-Eds kommun 

Insatsens namn: 

Individsamverkan 

Samordnare Sofia Bryntesson, Per-Erik 

Norlin 

Kontaktperson 

Eva Sjötun AMI 

 

Slutsatser 

Vi har under en längre tid sett att vi jobbar med en målgrupp som står allt längre ifrån 

arbetsmarknaden. Det finns några tydliga tendenser och det är att de vi arbetar med tenderar i 

högre grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även en missbruksproblematik. Gruppen 

nyanlända ökar också i gruppen arbetssökande, vilket i vissa fall ställer andra krav på insatser. 

En annan svårighet eller möjlighet är gränssnittet kring individer som har LSS-insatser, klarar 

eller kan individen utvecklas till självförsörjning/stegförflyttning och vart ligger 

ansvarsområdet? Vi har blivit en känd arena för kommuninvånarna och här kan man växa och 

utvecklas.  

Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte heller fått 

diagnoser, stöd och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått 

möjlighet att stegförflyttas utifrån de förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med 

kommunen och då oftast IFO, och en slutsats vi har dragit är att det finns ett mycket stort 
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behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till att skapa en vardagsbudget, ringa 

fordringsägare/kronofogde osv. Ekonomi är en stor bit vad det gäller trygghet och 

uppgivenheten är ofta stor. Vi har också ett stort behov av en missbruksenhet, möjligheten att 

dagligen ha en kontakt som delar ut mediciner och stöttar i processen, och ett nära samarbete 

med vården så att det skapas en trygghet runt personen i form av tydlig handlingsplan för hur 

man bäst stöttar individen på sin väg ur missbruket.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Våra deltagare kommer från alla våra myndigheter. Flest initieras från kommunen och sedan 

är det ganska jämnt fördelat från de andra myndigheterna. Vi får in ett samtycke och bokar 

sedan flerpart med berörda personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Sedan 

jobbar vi väldigt aktivt med att hitta vägar till deltagarens personliga mående och att i 

samarbete med berörda myndigheter skapa en trygghet under tiden.  

Vi har i början av året haft ett samarbete med boendestödjare från Ensamkommande, men 

under hösten har personalen avvecklats på grund av minskat behov. Då fler av ungdomarna 

valt att avsluta sina studier, jobbar vi gemensamt i linje med att få ut dem i sysselsättning. Vi 

ser tydligt att för de individer som tycker det är jobbigt med skolan handlar det ofta om 

obehandlade trauman. Inlärningsprocessen påverkas starkt av detta. Vi är i stort behov av 

möjlighet till insatser från vård och psykiatri.  

Nytt är att varannan onsdag så är en coach i Bäckefors på psykiatrin för att underlätta 

samverkan och samarbetet utifrån individers behov. Syftet är att göra det enklare för Dals-Eds 

invånare som har kontakt med psykiatrin och vi ser att det har varit gynnsamt för både 

personal och deltagare att ha den kontakten med psykiatrin.  

Vi har även startat upp med gemensamt coachmöte varannan vecka där AME-personal, 

coacher, hälsoinspiratör, integrationssamordnare och representant från IFO deltar. Syftet med 

mötet är att få en bättre närvaro om vad som händer individen för att kunna föra processen 

framåt.  

Under hösten har Finsam i Dals-Ed bjudit in till en inspirationsdag med temat missbruk, 

beroende och medberoende under en heldag. Det deltog ca 60 personer. Vi hade inbjudna 

gäster som pratade om olika ämnen:  

Vad är missbruk? 

Vem är beroende 

Att ha egna erfarenheter. 

Att vara anhörig. 

Finns det hopp? 

Att gå vidare i livet och lämna missbruket bakom sig. 

De flesta individer vi möter i Finsam idag har ett stort behov av samordnad rehabilitering. 

Därav har vi beslutat att göra hälsoinsatser för att få en hållbar plattform att utgå ifrån. Tre 

dagar i veckan kan deltagarna välja att gå på handledd gym och yoga med hälsoinspiratör. 

Vi har under en längre tid använt lösningsfokuserat förhållningssätt vilket har varit 

framgångsrikt. Under hösten har en coach gått Supported Employment utbildning och 

Tjänstedesign, för att utveckla vårt arbetssätt organisatoriskt och för deltagarna. 

 

Måluppfyllelse 

Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen har en komplex 

livssituation har vi fått lägga fokus på att stegförflyttning kanske i första hand inte handlar om 

att gå ut i studier eller arbete. Det kan handla om att personen faktiskt kommer på bokade 

möten och att vi får möjlighet till flerpart eller SIP som gör att personen kan få svar som rör 

den egna hälsan. Detta i sin tur kan ge energi till att fortsätta ta tag i de saker som behöver 

hända för att komma vidare. Vi tycker att vi har goda resultat och framförallt beror det på att 
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vi har ett mycket gott samverkansklimat. Vi blir dock påverkade av andra samverkanspartners 

förutsättningar, inte minst märks det inom vården, där psykiatrin i Bäckefors t ex har svårt att 

få tillgång till läkare i den utsträckning som behövs, det leder till långa kötider och svårigheter 

för individen i väntan på insatser. Under året har det hänt stora förändringar inom 

Arbetsförmedlingen och är fortfarande ovisst, vilket har påverkat vår samverkan negativt och 

fördröjt processer för individen. 

Vi hade en stor förhoppning om att satsningen på extratjänster inom kommunens 

verksamheter skulle göra stor skillnad för de deltagare vi jobbar med. Men under hösten har 

den avvecklats på grund av ekonomiska direktiv från staten vilket innebär att vi inte har några 

deltagare i extratjänst.  

 

Långsiktiga effekter 

Vi har lärt oss att vi behöver bli bättre på att dela med oss av vad som fungerar, erfarenheter 

från samtal, insatser osv. för att stärka oss i vår yrkesroll. Vi har möjlighet till detta på våra 

tisdagsmöten/coachmöten. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi 

har samma plattform att utgå ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig tryggare och att det 

inte blir några ”glapp” i vad som förmedlas. Vi har ju också turen att en av våra medarbetare 

är väldigt aktiv inom politiken vilket gör att vi har en direktkanal där våra politiker i 

kommunen får en inblick och tydligare bild av vad och hur vi arbetar. Vi ser redan effekter i 

form av att nämnderna samarbetar tätare. Det har beslutats om en långsiktig plan i arbetet mot 

utanförskap och har avsatt medel för detta arbete till 2025. Detta tycker vi är ett tecken på att 

man från politiken känner tillit till vårt arbetssätt. 

 

Samarbetsarenor 

Våra samarbetsarenor är ju främst våra fem myndigheter. Vi har också en betydligt större 

samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan kommun och näringsliv blir 

allt bättre och tydligare. Det finns en förhoppning om att EDiT- Ett Dalsland i Tillväxt- kan 

fortsätta vilket är oklart i nuläget. Syftet med EDiT är att inventera kompetenshöjning och hur 

man kan tillgodose utbildningsbehovet på hemmaplan och att det riktar sig till kommunala 

verksamheter samt till det lokala näringslivet. 

Övrigt 

I augusti månad slutade en coach och ersattes av en ny vilket har fungerat bra på grund av 

redan anställd i enheten.  

 

 

Insatsägare: 

Säffle kommun  

Insatsens namn: 

Samverkanskontoret 

Samordnare Evelina Österström 

Kontaktperson 

Sanna Bertilsson AME 

 

Slutsatser 

Samverkansmötena har som vanligt pågått regelbundet på fredagar, onsdagar samt 

handläggargruppen 1 gång i månaden. Samverkanskontoret har varit viktigt under 2019 för att 

upptäcka både behov och brister i arbetet med individer samt på verksamhetsnivå.  

Flera av samverkanskontorets parter har pågående omställningar inom respektive verksamhet, 

vilket påverkat förutsättningarna att samverka. Arbetsförmedlingens närvaro och ärenden har 

minskat medan Socialförvaltningens behov att få individer på försörjningsstöd i aktivitet i 

arbetsmarknadsenhetens olika insatser ökat. Det har blivit än mer tydligt att samverkan är en 

viktig del då verksamheter förändras. Individernas behov av samordning kvarstår samt att 
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mötesformen skapar utrymme för utbyte av information, insatser och samordning parterna 

emellan. 

Strukturerade arbetsprövningar har införts som en insats på arbetsmarknadsenheten för att 

tydliggöra en individs aktuella arbetsförmåga.  

Handläggargruppens mötesform är framgångsrik och skapar förutsättningar för individer som 

saknat/tappat kontakt med vården eller arbetsmarknaden. Ca 20 ärenden har lyfts och omkring 

hälften av individerna har idag återupptagen kontakt, planering eller insats med vården eller 

mot arbetsmarknaden.  

En annan reflektion är att individerna behöver involveras mer i sin samordnade insats. 

Tjänstedesign och individuell samordning blir viktigt i detta. 

 

Genomförande – Arbetsprocessen 

Avstämning har skett kontinuerligt, dels med Sanna Bertilsson, chef AME Säffle och Helene 

Ohlsson, förbundschef BÅD-ESÅ. 

Handläggargruppen äger rum 1 gång i månaden. Handläggare har möjlighet att lyfta 

individärenden som är i behov av samordning med, AF, LSS, Vård, AME eller SOC.  

Onsdagsmötet är riktat mot ungdomsfrågor och personer mellan 16-24 år som varken arbetar 

eller studerar. Under 2019 har psykisk hälsa samt den nya gymnasielagen varit två områden 

som diskuterats.  

Fredagsmötet fokuserar på utbildning och yrkes-SFI samt extratjänster och individ ärenden 

från SOC som är i behov av AME insats.  

Koordinator håller i mötet och agerar mötesledare. OneNote används som informationskanal 

med aktuell information om möten, dagordningar, mötesanteckningar och annan information. 

Alla som deltar i samverkanskontorets möten har tillgång till informationen och kan genom 

inloggning, lämna önskemål och mötespunkt eller meddela förhinder. Varje part ansvarar för 

att samverkansmötet blir produktivt och tar med sig ärenden och information.  

Strukturerade arbetsprövningar genomförs av koordinator i arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet handtaget samt i receptionen vid forskningens lokaler, genom 

bedömningsinstrumenten AWP, AWC, WRI och WEIS. Handledare är delaktig i 

arbetsprövningen och informerar till bedömare. 

  

Har insatsen förändrats på något sätt? 

-Processledare har funnits på plats på IFO en halvdag/vecka under våren, mött handläggare 

och deras klienter för kartläggning. Ett 20-tal ärenden har varit aktuella. Dessa ärenden 

tydliggör utmaningar för målgruppen. Det återkommande mötet har upphört och koordinator 

arbetar vidare med ett antal av individerna som kartlagts.  

-Ny koordinator för insatsen, har haft ett antal egna individärenden kopplat till flera parter.  

-Strukturerad arbetsprövning har tillkommit under 2019. 

 

Måluppfyllelse 

Mål: 

- Fler ska få rätt stöd i samverkan och rätt försörjning 

- Minskat utanförskap med hjälp av samverkan mellan AF, FK, Socialförvaltning, 

skola, LSS och vård. 

- Bättre samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning  

- Effektivare användning av samhällets samlade resurser. 

- Implementera strukturerad arbetsprövning och genomföra pilotgrupp. 

- Ytterligare kontakt med vården. 

- Ta del av och sprida tjänstedesign. 
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Genom samverkanskontoret får vi en gemensam bild över de individer vi arbetar med och det 

skapar förutsättningar att kunna hjälpa individerna till rätt insats och försörjning. Under 2019 

har omställningar hos parterna skett på flera håll, vilket medfört fördröjningar i ärenden och 

att viktiga parter i samverkan inte haft samma möjlighet att samverka. 

Strukturerade arbetsprövningar har införts genom den pilotgrupp som startade våren 2019 och 

utförs av arbetsmarknadsenheten.  

Vården har inte utökat sitt deltagande under 2019 i samverkanskontoret. Psykiatrin deltar i 

handläggargruppen. Privata vårdcentralen i Säffle vet om Samverkanskontoret och att de är 

välkomna men deltar inte. Däremot har de ett fungerande medicinskt bedömningsteam där 

bl.a. AF är med. I och med att AF ändrar arbetssätt har AF närvaro i handläggargruppen också 

minskat.  

Koordinator har gått utbildning i tjänstedesign.  

 

Projektets styrkor: 

Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger 

samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 

Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 

Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå. 

Påskyndar ärenden 

 

Projektets svagheter: 

Svårigheter att mäta resultat. På individnivå har individer börjat registreras i SUS vilket ökar 

möjlighet att se resultat. Individfokus med insatser som registreras i SUS förutsätter parter 

som ”tar med” individer till aktiviteter då inte processledare har egna personärenden. 

Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten.  

Saknar kontakt med primärvård. 

 

Samarbetsarenor 

Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala 

aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, 

vuxenutbildning, ESF-projekten: Värmlands framtid, Värmlands nya, Värmland tillsammans. 

Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet 

SSIP genom tillväxtverket. 

Under 2019 har arbetsmarknadsenheten fått ett ökat tryck med individer från försörjningsstöd 

som är i behov av en aktivitet. Främst handlar det om kartläggning av individerna och hitta 

rätt insatser. Ett arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under 2020. 

 
 

Insatsägare: 

Årjängs kommun 

Insatsens namn: 

Samverket/Integrerad samverkan Årjäng 

Samordnare Kristina Molin 

Kontaktperson 

Pernilla Johansson AMI 

 

Slutsatser 

Den målgrupp vi jobbar med står allt längre från arbetsmarknaden på grund av olika skäl. Det 

är bland annat att målgruppen saknar utbildning och att den psykiska ohälsan tenderar att öka 

inom målgruppen.  Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte 
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heller fått diagnoser, stöd och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och 

fått möjlighet att stegförflyttas utifrån de förutsättningar man har.  

Under våren gick dåvarande coach i pension och jag började arbeta den 190502. Vid 

personalbyte blir det ett ”tapp” på erfarenhet och upparbetade kontakter, med både deltagare 

och samarbetspartners. Med en ny person på en tjänst tillkommer det annan kunskap och 

erfarenhet som deltagare och samarbetspartners får ta del av. Det har också under 2019 varit 

två omorganisationer inom AME och det påverkar arbetet både inom verksamheten men även 

min roll som Finsamsamordnare. Från och med 191101 ändrade AME namn till AMI då även 

Integration lades under AME´s områdeschef. Även Arbetsförmedlingen omorganisation 

påverkar verksamheten men påverkar nog våra deltagare mest då kontoret i Årjängs lades ner. 

På grund av omorganisation har AMI inte haft möjligheten att ta emot deltagare på 

praktik/arbetsträning. Nu i slutet av 2019 har det återigen öppnats upp för den möjligheten 

och förhoppningen är att det under 2020 skall kunna bli ett bra flöde i den processen med 

arbetsträning/praktik. 
 

Genomförande – Arbetsprocesser 

Deltagare kommer från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in 

personerna hos mig. Vid inskrivning träffas ansvarig handläggare från myndighet, jag och 

deltagaren för att göra en gemensam planering. Regelbunden uppföljning har skett till 

ansvarig handläggare och även gemensamma träffar för att följa upp/redigera planeringen.  

Månadsmöte med socialsekreterare, coach från AMI och samordnare Finsam. På dessa möten 

lyfts gemensamma ärenden, möjligheten att lyfta ärenden som kan vara aktuella för Finsam 

men även för praktik på AMI. Under hösten har Finsam Handläggargrupp träffats fyra gånger. 

Vi har prövat med olika dagar och mötestider men det har varit svårt att få till en mötestid 

som har fungerat för alla parter inom Finsam. 

Grundkurs i tjänstedesign har jag gått under hösten och förhoppningen är att en eller flera 

inom kommunen ska gå utbildningen och då kan vi tillsammans arbeta med deltagarnas fokus 

i fokus.  

Måluppfyllelse 

Att personer utifrån sina förutsättningar ska stegförflyttas för att förändra sin situation. 

Eftersom den målgrupp vi arbetar med står långt från arbetsmarknaden, så är 

stegförflyttningen kanske inte i första hand att hitta en sysselsättning. Till att börja med 

handlar stegförflyttningen om att komma på bokade möten, att avboka om de inte kommer, att 

stärka personen att de klarar av att göra saker, att de får rätt kontakter och att sköta de 

kontakterna. Deltagarna har kommit till inbokade möten och har etablerat andra kontakter 

med hjälp av mig men även på egen hand. På grund av omorganisationerna inom AME/AMI 

har det varit svårt med platser för arbetsträning/praktik.  

 

Projektets styrkor 

Att deltagaren via sin handläggare kan få en tid snabbt till en första träff inom Finsam, för att 

starta upp ärendet. Ett bra samarbete med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.  

 

Projektets svagheter 

Omständigheter som påverkar arbetet är omorganisationer och att handläggare slutar. I 

Årjängs kommun har det inom AME varit två omorganisationer under 2019 samt byte av 

Finsamsamordnare.  

Det är önskvärt att få mer samverkan med Regionen.  
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Långsiktiga effekter 

De deltagare som är inskrivna i Finsam har oftast en komplex situation och de behöver stöd i 

att göra stegförflyttningar för att förändra sin situation. Att det finns en gemensam plattform 

med en samordnare gör förhoppningsvis att det finns en upprättad plan som alla känner till 

och som stärker deltagarens möjlighet till stegförflyttning.  
 

Samarbetsarenor 

Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens 

olika enheter, främst, IFO, AMI och vuxenskolan. Kyrkeruds Folkhögskola är ett exempel på 

samarbetspartners utanför Finsams myndigheter.  

 
 

Insatsägare: 

Samordningsförbunden Värmland/Dalsland 

Insatsens namn: 

Tjänstedesign för ökad samverkan 2019 

Kontaktperson 

Elina Svensson/Olga Höjerström 

 

Uppdragets idé har varit att undersöka och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam 

Värmland/Dalsland är och kan vara. Samt utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, 

chefer och medarbetare hos de fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Värmland och kommuner) att använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att 

utveckla plattformen Finsam i en användardriven riktning. 

Mål: Öka förmågan hos parternas medarbetare att arbeta med tjänstedesign som metod och 

Förhållningssätt. 

Syfte: För att öka användarinvolveringen i samordningsförbundens verksamhet och 

utveckling av den samma. 

Effekt: Ökad samverkan mellan Finsams parter då individens behov synliggörs och därmed 

deras behov av stöd i samordningen. 

Separat slutdokumentation finns som extra bilaga (Bilaga 2). 

 

 

Insatsansvarig: 

Bengtsfors kommun 

Insatsens namn: 

ALL-IN 

Kontaktperson 

Ulrika Moberg 

 

Slutsatser (Så här långt, projektet avslutas februari 2022) 

Medfinansiärerna i form av AME, IFO och Integrationsenheten samt externa aktörer har 

samarbetat och bidragit med entusiasm, kunskap och stor flexibilitet i projektet!  

Insatsansvarig har gjort en grovplanering där syftet har varit att synka ihop ”Hälsoskola för 

arbete” och ”Vägen vidare” så att temana i respektive insats har samverkat. Denna 

grovplanering har sedan förankrats och fyllts på med aktörer i form av såväl medfinansiärer 

som externa aktörer, främst inom kommunen verksamhet. 

Detta bildar en helhet som både breddar och fördjupar deltagarnas kunskaper, de får ”nya 

krokar” att hänga upp ny information på genom att de får tid på sig att förstå sammanhang och 

samband som är främmande för dem. DODL har kompletterat mycket väl genom att fånga 

upp och komplettera pågående teman samt grundlig svenskundervisning.  
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Genomförande – Arbetsprocess 

Uppstart med deltagare 190902 grupp 1. Den teoretiska delen avslutas 200228 då praktik om 

8 veckor påbörjas.  

- Måndagar 8.00-14.30; Hälsoskola för arbete – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare 

föreläsning, fysisk aktivitet, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp. 

- Enskilda samtal på em ca hälften av tillfällena 

- Tisdagar 8.00-14.30; Vägen Vidare – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare 

föreläsning, fysisk aktivitet, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp. 

- Enskilda samtal på em ca hälften av tillfällena 

- Onsdagar 8.00-11.30; Hälsoskola för arbete/Vägen Vidare reflektionsuppgifter enskilt eller i 

grupp. 

- 12.30-14.30 Du Och Ditt Liv, DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning och 

fördjupning av nämnda teman samt att öka deltagarnas förmåga och känsla av att kunna 

påverka sitt vardagsliv i Sverige.  

- Torsdagar och Fredagar 8.00-14.30; DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning 

som ovan 

 

Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter 

Sannolika framsteg i svenskan eftersom deltagarna i högre grad nu vågar delta i 

diskussionerna, vill berätta och uttrycka sig! När det gäller den kunskapsmässiga 

progressionen ser vi absolut en utveckling och projektet vinner på att deltagarna får en längre 

sammanhållen aktivitet där information både upprepas och fördjupas genom att olika aktörer 

knyter an till samma ämne men från olika perspektiv.  

Fördel att arbeta med en sammanhållen grupp då det byggs en trygghet och relationer mellan 

deltagarna i gruppen – de vågar öppna sig och försöka trots rädslor.  

En utmaning är att deltagarnas hälsoläge på gruppnivå är dåligt, främst fysiskt, men även det 

psykiska måendet. Oklart hur de själva beskriver sin hälsa då slututvärdering inte gjorts ännu.  

Oklart med måluppfyllelse men i dagsläget planerar vi för 8 veckors praktik för 13 av de 15 

deltagarna, för de övriga 2 planeras arbetsförmågebedömningar. Praktiken sker i direkt 

anslutning till den teoretiska delen.  

 

Samarbetsarenor  

”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som 

står långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. 

De olika professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för 

samverkan, vilket har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, 

inventering samt remittering av deltagare till ALL-IN. 

 

Långsiktiga effekter (Vad har ni lärt så här långt) 

Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den 

förankras och förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling.  

Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp – 

deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera 

missförstånd.  
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Insatsansvariga: 

Åmåls kommun 

Försäkringskassan 

Insatsens namn: 

FK konsultation – slutrapport 

Brithmari Andersson, Åmål kommun 

Anna Kovacevic, Försäkringskassan 

Kontaktperson 

Per Lundin 

Kristin Wallenäs 

 

Slutsatser  

Innan projektstarten september 2018, fanns ett ”uppdämt” behov hos Socialtjänstens 

handläggare i Åmåls kommun med upplevelsen att ett antal frågor behövde besvaras kring 

arbetet med personer med försörjningsstöd som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av 

sjukdom. Konsultationen med Försäkringskassan har lett till att socialtjänstens handläggare 

har fått ökad kunskap om regler och stärkt vetskapen om att det finns en samarbetspartner i 

vardagsarbetet kring målgruppen.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen  

Handläggare från Försäkringskassan har avsatt två timmar/vecka för konsultationsuppdraget 

där handläggare från Åmåls kommun har kunnat komma med frågor. Kontakten har skett via 

mejl och telefon. Handläggaren har gett råd och stöd, bland annat allmänt vad gäller regler 

m.m. främst inom sjukförsäkringsärenden, men även generellt kring Försäkringskassans 

samordnande ansvar och uppdrag. Specifika frågor har förekommit kring ett tjugotal 

individärenden, frågorna har i dessa fall varit avidentifierade. 

 

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelse har uppnåtts genom att: 

- Via ett samarbete ökat kunskap och förståelse för Försäkringskassans regelverk, 

underlätta och förkorta handläggningstid hos Socialtjänsten i Åmåls kommun 

- Ge kommunen ökad tillgänglighet och snabba svar i specifika avidentifierade ärenden 

och generella frågor. 

  

Projektets styrkor:  

• Kommunens handläggare upplever att kontakten har varit kontinuerlig med särskild 

utsedd person vilket ökat smidigheten i kontakten. Det finns en viss trygghet i att man 

kan ställa frågor, men också att kunna bolla vidare med samma person om det behövs. 

• Kontakt har kunnat ske både via telefon och mejl. 

• Handläggare på Försäkringskassan har tagit stort ansvar för att vara behjälplig.  

 

Projektets svagheter:   

• Kommunens handläggare har svårt att ange några svagheter.  

• För Försäkringskassans del finns en faktor som försvårar implementering av projektet. 

Det är att Försäkringskassan Fyrbodal, som Åmåls kommun tillhör, har 19 kommuner 

i sitt upptagningsområde. Implementering av projektet kräver att hänsyn tas till om 

projektet kan implementeras för samtliga kommuner.  

 

Långsiktiga effekter  

Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? 

Behovet av ett samarbete mellan parterna kvarstår, men det borde kunna tillgodoses inom 

Försäkringskassans normala uppdrag. Ett samarbete mellan kommunen och 
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Försäkringskassan utformat som det pågående projektet är gynnsamt för alla parter. Det 

skapar tillit, sparar tid och pengar samt kan undvika många missförstånd. Ett förslag till 

Försäkringskassan från Åmåls kommun är att varje kommun erhåller särskilt utvald 

kontaktperson som ansvarar för kontakten gentemot kommunen. 

 

 

Insatsansvariga: 

Åmåls kommun 

Bengtsfors Kommun 

Insatsens namn: 

På Spåret  

Kontaktperson 

Per Lundin 

Per von Krogh 

 

Sammanfattning: 

Projektet På Spåret har pågått 180110-190930 och delvist finansierats av medel från 

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Målet att 40% ska till 

arbete/studier har uppnåtts i en kommun men inte i den andra: Många ungdomar har andra 

behov som måste hanteras först innan de är redo att återuppta studier eller arbete. En 

stegförflyttning mot arbete/studier har dock uppnåtts då ungdomarna slussats till rätt stöd. 

Bland annat har de erhållit vägledning och stöd för att etablera kontakter med aktuella 

myndigheter för att hitta vägar mot arbete/studier. Alla deltagare har ökat sina kunskaper i 

svenska då man under projekttiden inte nyttjat möjligheten till tolk, utan dialogen har varit på 

svenska hela tiden. Målet att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar har i 

Bengtsfors kommun uppnåtts. Där finns ett strukturerat arbetssätt och ett aktivt kommunalt 

aktivitetsansvar. Kommunen fångar in ungdomarna som uteblir under skolgången och efter 

avslutad skolgång finns system som fångar in ungdomarna som inte är i någon form av 

aktiviteter som leder till arbete/studier. I Åmåls kommun har man tagit del av projektets 

insikter och kommer arbeta vidare med att hitta ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp 

unga som varken arbetar eller studerar. Utmaningar finns när ungdomen väljer att läsa på 

gymnasiet i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Projektet har bidragit med idéer 

hur man via ett proaktivt arbete kan göra så att ungdomen inte tappas bort, bland annat med 

ett sk ”ungdomsteam” där medarbetare från kommunens olika verksamheter är kopplade. 

Separat slutrapport med citat från deltagare har skickats in till MUCF, samt ekonomisk 

redovisning. Godkändes av MUCF 191219. (Bilaga 4:1 och 4:2) 

 

 

Utbildning/Konferenser under året   

Januari  

- Svenska ESF rådet, Göteborg: Kunskap och resultatspridning, tema Integration, 

deltagare 1. 

- FINSAM Värmland/dal, Karlstad: Utbildning om finansiell samordning och 

kunskapsspridning Tjänstedesign, deltagare 7. 

- NNS ordförande konferens, Arlanda, deltagare 3. 

 

Februari 

- SKL Innovationsguiden, Grundkurs i tjänstedesign, Trollhättan, deltagare 3. 

 

Mars 

- Information om finansiell samordning till Hälso sjukvården Norra, Västra 

Götalandsregionen, Uddevalla, deltagare 30. 
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- Samordningsförbunden SOFTLEG, Vänersborg/Mellerud och BÅD-ESÅ, 

Vänersborg: Utbildning i finansiell samordning och projekt ALL-IN, deltagare 6. 

- Tjänstedesign + FINSAM, Stockholm: deltagare 1. 

- Nationell FINSAM konferens, Stockholm: Finsam så in i Norden, deltagare 11. 

 

Maj  

- Medarbetar/FINSAM dialog kring gemensamma utmaningar i samverkan och 

tjänstedesign, Bengtsfors. Deltagare 18.  

- Medlemssamråd/ägarsamråd för FINSAM Värmland/Dal Karlstad, deltagare 4. 

- JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap) utbildning, Göteborg, deltagare 1 

Juni 

- Dialog med deltagare i FINSAM, tjänstedesign, Bengtsfors AME, deltagare 19. 

 

Juli 

- Dialog med deltagare i Projekt På Spåret, tjänstedesign, Åmål, deltagare 8. 

 

Augusti 

- NNS ett forum att diskutera tjänstedesign, Stockholm, deltagare 1 

- Medlemssamråd SOFTLEG, Vänersborg/Mellerud, BÅD-ESÅ och Kick Off för 

projekt ALL-IN, Trollhättan, deltagare 10. 

 

September 

- SKL, Innovationsguiden, Stockholm: Utbilda i tjänstedesign, deltagare 2. 

- Föreläsning: Nycklar till frihet – En kväll med Björn Natthiko Lindeblad, Bengtsfors. 

- FINSAM/BÅD-ESÅ dag med medarbetare i finansierade insatser och dialog 

beredningsgrupp/styrelse, Åmål, deltagare 21. 

 

Oktober 

- Humanova, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) utbildning, Vänersborg, 

deltagare 8. 

- FINSAM Värmland/Dal, Karlstad: Spridningskonferens Tjänstedesign, deltagare 8. 

- NNS höstkonferens, Järfälla: Medlemsdialoger kring NNS verksamhetsinriktning, 

deltagare 2. 

 

December  

- Religionsvetarna Mellerud: Kulturmöten och Arbetsmarknadsintegration, deltagare 

15. 

 

Utveckling Samverkan 

Regionalt 

På ”regional nivå” är förbundet delat med länsgränsen och det betyder att förbundet hela tiden 

delas upp i en Värmlands del och en ”fyrbodal”, Västra Götalandsdel. Till vissa delar kan man 

se förtjänster med kunskapsöverföring och att man kan ta del av kompetens över gränsen. 

Samarbetet med både Värmland och Fyrbodal har ökats under 2019, bland annat har 

gemensamma presidier, utbildningar och konferenser utförts och flera beröringspunkter lett 

fram till kunskap och erfarenhetshetsutbyte. 
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Tjänstedesign  

Tjänstedesign för utveckling av samverkan har under året varit ett självklart innehåll i olika 

samverkans situationer för att få in medborgarperspektiv i finansierade insatserna. 

Tillsammans med förbunden i Värmland har en tjänstedesigner från Experiolab, Region 

Värmland finansierats. 

 

Ansökan om ESF medel 

Värmland söker medel i regionen Norra Mellansverige och för Dalslandskommunerna är 

ansökningar till region Västsverige. Det betyder att för vårt förbund kan vi inte söka ett 

gemensamt projekt där förbundets kommuner ingår. Det blir därför extra viktigt med 

samarbete om förbunden ska stå som projektsökande. I Värmland slutfördes ett analysarbete 

av målgruppen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa inom bristyrken. Detta ledde fram till 

en ESF ansökan, som beviljades och Region Värmland kommer att vara projektägare. I 

”Fyrbodal” startade Projekt ”ALL-IN” kring Ökade övergångar till en arbetsmarknad med 

särskilt fokus på invandrade kvinnor. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet Grästorp 

är projektägare och från vårt förbund deltar Bengtsfors kommun. 


