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En Väg In – Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Per Von Krogh 

Samordnare Karin Dahl 

 

Slutsatser 

- Samverkan mellan parterna och övriga samhällsbärande aktörer är avgörande för att 

medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer 

självständighet och egen försörjning. 

- Samverkan mellan parterna betyder att vi på ett mänskligt, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt 

förvaltar offentliga medel. 

- Att parterna känner varandra ger förutsättningar för ett gott samverkansklimat vilket En väg 

in bidrar till. 

- Tjänstedesign och lösningsfokuserat arbete som metod och förhållningssätt säkerställer 

användarinvolvering och skapar förutsättningar för deltagarna att stegförflyttas mot 

arbete/studier och egen försörjning. Det ger också förutsättningar för parternas medarbetare 

att lösa rätt utmaningar både på individnivå och på strukturell nivå. 

- 2020 års utmaningar med pandemi, lågkonjunktur och omorganisationer, har påverkat 

måluppfyllelsen. 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

En väg in är ett forum för samverkan i Bengtsfors kommun. Samordnare och handläggare träffas 

veckovis för avstämningar och uppdateringar kring de egna verksamheterna och kring deltagarnas 

ärenden. Mötena är också ett forum för metodutveckling, processledning och för att utveckla 

samverkan mellan handläggare från olika parter och enheter. Deltagarnas fokus står i fokus. 

aktiviteter/insatser och ex v flerpartsmöten planeras tillsammans med deltagarna.  

FINSAM. Mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, Individ och Familjeomsorgen, AI-

Arbetsmarknad och Integrationsenheten, Vården-Närhälsan Bengtsfors och Öppenpsykiatrin 

Bäckefors Sjukhus. Mötena hålls en gång i månaden, numera digitalt. Parterna ges möjlighet att 

informera övriga om vad som är på gång i den egna verksamheten och lyfta upp enskilda ärenden där 

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

individärenden per möte.  

 

Nätverket för tjänstedesign och Projekt INSIKT. För att hålla tjänstedesignprojektet INSIKT levande 

har samordnare i Värmland/Dal i uppdrag att förmedla de erfarenheter projekt INSIKT gav. 

Nätverket för tjänstedesign höll under året 6 digitala föreläsningar om tjänstedesign och projektet i 

Samordningsförbunden Värmland/Dal.  

 

Grundutbildning Tjänstedesign i egen regi. Under 2020 har totalt 4 grundutbildningar i tjänstedesign 

hållits. Vilket är ett steg att implementera tjänstedesign i offentlig sektor i vårt område. Ytterligare 

utbildningar kommer planeras in under 2021 när restriktionerna hävs. 
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Kriterier för 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.  

 

Måluppfyllelse 

I En väg in har 80 pågående deltagare. 29 nya deltagare har skrivits in 2020. 19 deltagare har 

avslutats, varav 9 deltagare mot arbete, 2 deltagare mot studier 1 deltagare mot sjukersättning. Andra 

orsaker för utskrivning kan vara flytt, fortsatt rehabilitering eller föräldraledighet.  

Angående de långsiktiga målen om parternas närvaro i samverkan, så har vissa parter varit tvungna 

att prioritera den egna verksamheten framför att delta i samverkan. Vilket, bland annat, har lett till 

färre flerpartsmöten, färre gemensamma planeringar och mindre kunskap om deltagaren och hens 

planering. Det verkar även skett ett tapp i parternas motivation till att delta i samverkan vilket går 

stick i stäv med vad deltagarna uttrycker att de behöver. Deltagarna vill att vi samverkar. 

 

De parter som fortsatt delta i samverkan har uttryckt frustration framför allt för att de upptäckt att 

deltagarnas ärenden tappar både fart och riktning och att man ser att det leder till längre tider i 

utanförskap och mer kostnader för samhället. 

 

Målgruppen ungdomar har börjat registrerats in i SUS i större utsträckning än förut och En väg 

in/unga har kontinuerliga veckomöten, med samma upplägg som beskrivet ovan, sedan hösten 2020. 

 

Projektets styrkor:  

- I Bengtsfors kommun finns idag ett tydligare arbetsfokus än förut. Alla deltagare har en 

arbetsmarknadssekreterare som har återkommande kontakt med deltagaren. 

- Ytterligare en styrka är den stabila och väl fungerande organisationen kring arbetsträning och 

arbetsförmågebedömningar som genomförs på Returen Karls Gärde. Dessa insatser fyller en 

viktig funktion för deltagarens möjlighet att stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden, men 

även vid en ansökan om ex v. sjukersättning. 
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- Medarbetare i Bengtsfors kommun har tagit del av utbildningsinsatser via 

Samordningsförbundet i ACT, Tjänstedesign, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 

Supported Employment/IPS   

- Bra samverkan med Öppen Psykiatrin Bäckefors och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM. Allt 

fler, både enskilda medborgare och medarbetare från parterna, känner till och vänder sig till 

FINSAM och En väg in för att få stöd i att få till samverkan. 

 

Projektets svagheter:  

- Den mest tydliga svagheten i projektet är när parter drar sig ur samverkan.  

- Att mötena inte kan hållas med samma kontinuitet som innan, pga att andra möten läggs in på 

En väg in mötestiden, påverkar samverkan negativt. Likaså att socialsekreterarna inte längre 

medverkar på mötena. 

- Otydlighet kring vem/vilka som arbetar med deltagarna med hälsoproblematik och i vilken 

mån och i vilka forum man samverkar kring dessa individer. 

 

Långsiktiga effekter 

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

Vi har lärt oss att hållbara och bestående resultat når deltagaren genom att vi tillsammans undersöker 

och skapar en förståelse för deltagarens verkliga behov. Utbildningsinsatser i tjänstedesign och 

lösningsfokuserat förhållningssätt har gett medarbetarna kunskaper om metoderna och man har också 

börjat använda sig av arbetssätten i sitt dagliga arbete i möten med deltagare.  

 

Vi har också lärt oss att samverkan mellan parterna skapar förutsättningar för deltagaren att 

stegförflytta sig. Deltagarna upplever en minskad stress, vilket beror på att det finns en samsyn och 

tydlighet i planeringen från parternas sida. 

 

En väg in sprider resultaten vidare genom att hålla i och trycka på att det här är vårt arbetssätt, vår 

metod. Det är till viss del en pedagogisk insats och handlar många gånger om att påminna 

medarbetare och parter om vad medborgarna efterfrågar och samtidigt stötta dem att hålla i 

processerna. 

 

Samarbetsarenor Exempel på samarbetsarenor i En väg in:  

Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland 

AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun  

IFO Bengtsfors kommun 

Närhälsan Bengtsfors 

Öppenpsykiatrin Bäckefors 

Arbetsförmedlingen  

Vuxenutbildningen 

Försäkringskassan och olika projekt ex v All in, Framtidsbygder, Frivilligcentralen ABF+Sensus 

Bengtsfors 
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FINSAM teamet – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Försörjning, Per Lundin 

Samordnare Brithmari Andersson 

 

Slutsatser 

 Behovet av samverkan i Åmåls kommun är stort. 

 Finsamteamets samverkan ger förutsättningar för att skapa värde för den enskilde.   

 Finsamteamet i Åmål bidrar till gynnsam resursanvändning för både verksamhet och enskild. 

 Att samverka borde inte vara ett projekt. Det borde vara ett normalt sätt att arbeta i 

verksamheterna för att effektivt använda befintliga resurser i mötet och i kommunikationen 

mellan individer, mellan verksamheter och mellan individ och verksamhet. 

 

Genomförande och arbetsprocess 

Finsamteamet i Åmål har varit ett försöksprojekt i syfte att starta upp och samordna 

samverkansarbete mellan Åmåls kommun, Öppenpsykiatri och Vårdcentral.   

Finsamteamet i Åmål har bestått av representanter från Öppenpsyk, Medpro, LSS, Individ- och 

familjeomsorgen, Jobb- och utvecklingscentrum samt Arbete och försörjning. I november 2020 utsåg 

Försäkringskassan en representant. Arbetsförmedlingen har inte medverkat i projektet. 

Deltagarna är 10 personer som står långt från arbetsmarknaden, är aktuella på ekonomiskt bistånd 

samt har kontakt med minst två av de representerade verksamheterna i teamet.    

Teammöten har hållits varje månad mestadels med hjälp av teknik på grund av restriktioner för 

Coronaviruset/riskgruppstillhörighet. På mötet delges nyheter och aktuell information om 

verksamheterna, resultat av insatser, konsultation och kunskapsutbyte.   

SIP-möten har genomförts regelbundet med deltagarna sedan augusti 2020. Kontinuiteten har 

inneburit att fler fått insatser/undersökningar. 

Möte med den enskilde genom tekniska lösningar har testats men avbröts då det uppstod frågor om 

säkerhet/sekretess. I avvaktan på svar har mötena i vissa fall skjutits på framtiden. 

Avstämningsmöten har hållits regelbundet mellan de verksamheter som är aktuella för den enskilde. 

Det är ett viktigt forum för att följa vad som händer i planeringen, ge påminnelser eller för att tillföra 

ny information att beakta.  

Nöjd kundundersökning NNS – blanketter för enkätundersökning med hjälp av Indikatorer har 

delats ut.  

 

Måluppfyllelse  

Målsättningen med projektet är att starta upp, driva och underhålla samverkan mellan kommunen, 

vårdcentral och öppenpsykiatri. Samverkan ska omfatta tio personer som är aktuella på ekonomiskt 

bistånd. 

 Ett Finsamteam har bildats och samverkansarbetet har kommit igång.  

 Finsamteamets bildande har bidragit till ökade samtal om samverkan i projekt och ordinarie 

verksamhet.  

 Elva personer har registrerats i projektet.  

 En person har beviljats aktivitetsersättning och aktivitet planeras. 

 En person har överförts till annat projekt. 

 En person väntar på sjukersättning. 

 Övriga deltagare har planering och väntar på utredning/behandling eller kontakt med andra 

aktörer.  

 Tre ärenden (inte inskrivna) har varit lyfta för konsultation i samverkansteamet. 
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Projektets styrkor 

Projektet har skapat tankar, samtal och viktiga diskussioner om vad vi ska göra, vem som ska göra 

det och hur vi i vissa lägen tillsammans kan få bättre resultat och blir starkare. Det ger styrka att 

förtydliga och belysa förväntningarna på ordinarie verksamhet och projekt.  

 Från Finsamteamets sida finns det en uttalad positiv inställning kopplad till samarbetet och 

vad man kan åstadkomma med gemensamma resurser.  

 Projektets struktur för samarbete styr upp, samlar och ger tillgång till den stora kompetens 

och erfarenhet som finns i verksamheterna.  

 Kontinuiteten i möten med team och enskild skapar förutsättning att driva processen omkring 

en person framåt.  

 Kontinuiteten skapar vilja från verksamheterna att bidra till bra insatser som skapar mer 

värde för den enskilde.  

 Att medverka i Finsamteamet kan ge värdefull kompetensutveckling. 

 Systematiska avstämningar sparar tid och kan fungera förebyggande. 

 Att man i samverkan har kunnat identifiera och föra fram avvikelser som i fortsättningen kan 

leda till verksamhetsutveckling till gagn för fler än Finsamteamets deltagare.  

 

Projektets svagheter  

 När alla parter som kan komma att påverka den enskildes situation finns samlade kan 

resurserna användas på bästa sätt. Att inte kunna räkna med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan som samarbetspartners är en svaghet för projektet.  

 Projektet har startat upp och genomförts under en ansträngd period och under förutsättningar 

som vi inte tidigare varit utsatta för. Coronapandemin har påverkat alla verksamheter och 

arbetet har präglats av osäkerhet och restriktioner. Begränsningarna har påverkat hur vi hållit 

kontakter, genomfört möten och bevakat vad som gällt för riskgrupper mm. Många möten har 

skjutits fram eller ställts in. Att arbeta från hemmet har blivit vardag. Nya tekniska lösningar 

har prövats med mer eller mindre framgång. Dessa yttre faktorer är ju inte i egentlig mening 

ett av projektets ”egna” svagheter men de har på ett övergripande sätt inte underlättat 

samverkansarbetet.  

 Att den enskildes möjligheter att ta ytterligare steg mot arbetsmarknaden genom arbetsträning 

parallellt med vårdinsatser har försvunnit. Det är en svaghet i projektet. 

 Tiden som avsatts för möte med Finsamteamet har begränsats till i genomsnitt varit 1,5 

tim/månad i syfte att underlätta för alla att kunna delta. Ibland är tiden för kort och skapar 

stress när både diskussioner samt uppföljning av insatser för den enskilde behöver ske.  

 

Långsiktiga effekter  

Projektet med Finsamteamet i Åmål har i nuläget för kort historik för att kunna bedöma eventuella 

långsiktiga effekter.   

 

Vad har vi lärt oss och hur ska vi ta vara på resultatet?   

 Att kommunikation, information och samordning är viktigt för att bedriva tydliga insatser och 

projekt. Det är av vikt för både deltagare och personal.  

 Att vara tacksamma för de avvikelser/brister som kan identifieras i verksamheterna och våga 

använda dem för att utveckla kvaliteten i insatserna.  

 Att det krävs en samsyn i arbetet på de faktorer som kan påverka och bidra till utanförskap, 

ohälsa och bristande förmåga till egenförsörjning.  
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 Att gemensamma ansträngningar mot samma mål är framgångsfaktorer i samverkansarbetet 

och i processen att öka antalet personer i jobb och studier.  

 Att väntetider inom vården har ökat efterfrågan på parallella insatser såsom arbetsträning/ 

praktik för att upprätthålla tempot i processen. 

 

Hur sprids resultatet? 

 Finsamteamet i Åmål kommer att fortsätta sitt arbete även under 2021. 

 De insikter som kommer fram i samverkansarbetet behöver implementeras i ordinarie 

verksamheters vardag.  

 

Samverkansarenor   

Exempel på samarbetsarenor i Finsamteamet är: 

 SIP-möten  

 Avstämning och planering med kontaktpersoner och rehabkoordinatorer  

på Öppenpsykiatrin och Medpro Clinic. 

 IFO   

 Samverket, Jobb- och utvecklingscentrum Åmåls kommun. 

 Enheten Arbete och försörjning, Åmåls kommun 

 Andra projekt inom Åmåls kommun 
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Individsamverkan – Dals-Ed Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Eva Sjötun 

Samordnare Sofia Bryntesson, Coach Pelle Norlin 

 

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. Vi kan också se en 

viss ökning av andelen långtidsarbetslösa. 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 behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till 

att skapa en vardagsbudget, ringa fordringsägare/kronofogden 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.  

 

Våren har påverkats av Covid-19 så att ledning och styrning har varit tvungen att fokusera på internt 

arbetssätt för att sköta de viktiga samhällsfunktionerna såsom vård, skola och omsorg. Covid-19 har 

påverkat samhället och det har skett en viss ökning av arbetslösheten i Dals-Eds kommun. Detta har 

även påverkat vårt arbete genom att vi har fått en ökning av deltagare i Finsam och det har varit 

svårare att placera ut de personer som varit redo för praktik och rehabilitering, det gäller inom det 

privata näringslivet, kommunala verksamheter samt föreningslivet. Detta har även påverkat vår 

kommunala verksamhet AME som tagit emot fler praktikanter. Vi har även där fått begränsa antal 

praktikplatser för att arbetsledarna ska hinna med att handleda praktikanterna.  

 

Efter semestern fortsatte arbetet med någorlunda normala förhållanden då det var låg smittspridning 

av Covid-19 och vårt arbete i Finsam flöt på relativt bra. Sen när smittspridningen ökade i samhället i 

november och december påverkades vår verksamhet starkt. Det var åter svårt att få ut praktikanter 

och det blev mer digitalt arbete. I slutet av året togs beslut av att tillfälligt stänga ner vår kommunala 

verksamhet AME för praktikanter och anställda.   

 

Trots svårigheter under år 2020 så har vi ändå fått ut några personer i anställningar t ex extratjänst 

och vi har haft bra dialoger med kommunala verksamheter och näringsliv i Dals-Eds kommun. 

 

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.  
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Vi ser att det har varit gynnsamt för både personal och deltagare att ha kontakt med psykiatrin i 

Bäckefors. Därför har vi under året fortsatt haft en coach en dag varannan vecka 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 är inskrivna i Finsam. På grund av 

strikta restriktioner i november och december har vi haft kontakt med psykiatrin via telefon och mail 

vid behov istället för att vara på plats. 

Vi har även fortsatt med gemensamt coachmöte varannan vecka där AME-personal, coacher, 

hälsoinspiratör, integrationssamordnare och representant från IFO deltar. Syftet med mötet är att få 

en bättre gemensam bild kring vad som händer individen för att kunna föra processen framåt. Även 

detta har i perioder skett digitalt. 

Vi har inte kunnat genomföra inspirationsdag och andra aktiviteter som varit planerat under året med 

deltagare på grund av Covid-19. 

Vi har under året planerat för att genomföra fysiska aktiviteter och hälsokoncept som vi tänkt erbjuda 

våra deltagare och som vi tror mycket på. Vi har dock haft viss sjukfrånvaro i det egna arbetslaget, 

vilket gjort att detta gått långsammare än beräknat. Då vi är en mindre arbetsgrupp så är vi sårbara 

om någon blir frånvarande. Vi har många tankar och idéer för hur vi kan processa verksamheten 

framåt och är flexibla i våra roller.  

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

Under hösten utbildades en coach i detta förhållningssätt. Under året har en coach fortsatt arbetat 

med Supported Employment men inte i den omfattning som vi tänkt oss och detta på grund av 

Covid-19 som har förhindrat tillgång på arbetsplatser. I de fall vi har haft personer på extern 

praktikplats har täta uppföljningar gjorts för att fånga upp processer som sker på arbetsplatsen.  

Arbetet och förhållningssättet med tjänstedesign har inte kunnat utföras i den mån som det varit tänkt 

på grund av sjukdom och Covid-19. 

Måluppfyllelse 

Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen blivit tyngre 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 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. Vi blir även påverkade av 

Arbetsförmedlingens nya direktiv och organisering då det blir svårare att hålla en god service samt 

processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. Positivt för några av våra deltagare är att 

Arbetsförmedlingen återigen börjat satsa på extratjänster och vi har kunnat starta upp några personer 

i detta.   

 

Under året har vi arbetat med några deltagare som varit redo för arbetsträning där målet är anpassad 

anställning. Mycket tid har lagts på att coacha, samordna och koordinera möjligheterna för dessa 

personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden och nu med hjälp av Finsam troligtvis får anpassad 

anställning under våren 2021. Det som är viktigt att belysa är att förarbetet tar mycket tid för denna  
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målgrupp, alternativet hade varit att de inte hade gjort någon stegförflyttning alls och förödande för 

individen.  

Under hösten har Dals-Eds kommun använts sig av indikatorer för att mäta deltagarnas och 

personalens upplevelse av samverkan och samarbete. 24 deltagare svarade på enkäten som innehöll 7 

indikatorer och överlag var det ett positivt resultat. Vi kan se att merparten av deltagarna tycker att 

de får vara med och bestämma över vilka stöd de behöver. De flesta har även svarat att de får den tid 

de behöver för att klara sin stegförflyttning. 96 % av deltagarna känner att de har ett team att vända 

sig till.  

 

Indikatorer för personal var det 11 personer som svarade. Det var personal från psykiatrin, IFO och 

AMI som svarade på enkäten som innehöll 9 indikatorer. Även bland personal var det ett positivt 

resultat och att samverkan är viktig för personalen. Även personal tycker i stor del att stödet vi ger 

deltagarna får ta den tid som behövs. På indikatorn om de olika arbetssätt vi har i den samordnade 

insatsen fungerar bra är resultatet övervägande positivt. Vi tror dock att vi kunde få ett bättre resultat 

av samverkan om representant från Vårdcentralen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan hade 

haft närvaro på våra lokala Finsamträffar.  

 

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. 

 

Frånvaron av Arbetsförmedlingen på orten innebär en risk för arbetet och arbetssättet inom 

Samordningsförbundet. Deras frånvaro och tidvisa brist på lokal kännedom påverkar samarbetet, 

samarbetsvägarna såväl som individerna direkt. Det finns risk att det påverkar våra deltagare negativt 

och gör det svårare för dem att få rätt insats, i rätt tid och bli självförsörjande. 

 

Vi är rädda och oroliga för att vissa individer som vi redan jobbar med kommer få ökade psykiska 

svårigheter på grund av pandemi och den isolering de kan hamna i. Stor risk är att dessa individer 

kommer ännu längre från arbetsmarknaden och kommer att kräva större insatser till rehabilitering.  

 

Samarbetsarenor 
Våra samarbetsarenor är ju främst våra myndigheter. Vår Finsam represent från Vårdcentralen i 

Dals-Ed har bytt arbetsgivare så hon är inte längre med på våra Finsam-träffar och vi har inte fått en 

ny representant från vården. Vi är oroliga för att detta kommer att påverka vår samverkan med 

Vårdcentralen i Dals-Ed och i sin tur drabba deltagarna. 

Vi har också en betydligt större samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan 

kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.  

Under året har vi återigen försökt att få igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen, men de 

förändringar som gjordes under år 2019 har påverkat Dals-Eds kommuns invånare negativt genom 

att det är svårt för personerna att komma i kontakt med sina handläggare och oklart hur processerna  
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skrider framåt. I slutet av året har vi fått kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen som vi kan vända 

oss till och även startat upp digitala avstämningsmöten som underlättar för både coacher och 

deltagare. Det känns hoppfullt med bra samarbete inför år 2021 men vi har en klar önskan om att få 

en fysisk närvaro av arbetsförmedlare på orten.  

 

Övrigt 

Trots situationen med Covid-19 har vi kunnat hålla i gång verksamheterna, förutom i slutet av året då 

vi tillfälligt fått stänga vår verksamhet AME. Trots situationen har vi haft en god kontakt med 

deltagarna både med fysiska och digitala möten. Det är troligt att arbetslösheten och den psykiska 

ohälsan ökar samt att vi kan komma att få en högre belastning på kommunens olika organisationer 

såsom vården, IFO och AMI. Detta gör att vi i Finsam blir en viktig funktion i Dals-Eds kommun för 

att få till en bra och effektiv samverkan som kan underlätta stegförflyttning mot självförsörjande. 
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson 

Samordnare Evelina Öström 

 

Slutsatser 

Vi har en samverkansplattform där det är möjligt för parterna att regelbundet samlas och delge 

information och kunskap om varandras verksamheter. En plattform som också stått stadigt trotts 

omorganiseringar. 

Det finns en struktur för att lyfta frågor/ärenden från individer genom handläggare som är i behov av 

samordning eller önskar komma i kontakt med någon av parterna. Det är en uppskattad insats från 

individerna som menar att det till stor del är ett bra stöd för dem.  

Insatsen fungerar bra som ett första steg för att skapa en helhetsbild och planera vidare mot en 

samordnad planering kring individen. Vidare saknas en tydlig struktur för vad som sker efter ärendet 

lyfts i handläggargruppen och vem som ska ta ansvar vidare. 

Det finns behov av kompetensutveckling och tydlig struktur för samordnad individuell plan.  

Ett positivt möte med vårdcentralen i Säffle under hösten som förhoppningsvis kan bidra till en fast 

resurs i handläggargruppen 2021.  

Genomförandet – Arbetsprocessen 

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

Ohlsson, förbundschef BÅD-ESÅ. 

 

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

som är i behov av samordning med, AF, LSS, psykiatri, AME, FK eller SOC.  

Onsdagsmötet är riktat mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-30 år. 

Fredagsmötet fokuserar på utbildning, utbildningsspår samt extratjänster.  

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 verksamheter 

men också på externa platser efter överenskommelse med platsen. Arbetsprövningarna genomförs 

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

arbetsprövningen och informerar till bedömare. 

Har insatsen förändrats på något sätt? 

Samverkanskontoret har övergått helt i digital form under året utifrån restriktioner kring covid-19. 

Det fungerar bra vid informationsmöten. Vid individärenden är parterna begränsade i hur 

personuppgifter och information kan delas. Handläggargruppen som är mest berörd av detta har 

därför fått ändra rutinen kring individärenden utifrån digitala möten.  
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Mötet för unga som varken arbetar eller studerar fungerar som arbetsgrupp för projektet Värmlands 

arbetskraft och styrs nu genom Chatarina Lager som är projektledare. Koordinator deltar 

fortsättningsvis utifrån uppdraget men är ej sammankallande.  

Måluppfyllelse 

Målgrupp: Samordningsförbundets målgrupp är, personer i yrkesverksam ålder som har möjlighet 

att nå ett yrkesliv och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera 

myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

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  

 Ytterligare kontakt med vården. 

 Ta del av och sprida tjänstedesign. 

 

Samverkanskontoret har haft betydligt färre individärenden under 2020. En stor del i det är 

arbetsförmedlingens reformering och arbete med privata aktörer, vilket innebär att samarbetet kring 

individer minskat mellan kommun och arbetsförmedling. Socialtjänsten deltar inte i samma 

utsträckning i samverkanskontoret med ärenden utan dessa går direkt till arbetsmarknadsenheten. 

Detta gör att individärenden inte lyfts i samverkanskontoret på samma sätt som tidigare.  

Några av de individer som deltagit i insatsen har fått svara på NNS indikatorer. De indikatorer som 

besvarats är 1-3 samt 7. Resultatet av det visar att individerna till stor del anser att insatsen varit till 

bra stöd för dem.   

Arbetsprövningar fortsätter att implementeras. Externa verksamheter som är i behov av praktikanter 

och som har möjlighet att anpassa arbetsuppgifter har öppnat upp för att deltagare ska kunna 

genomföra arbetsprövning hos dem.  

Ytterligare kontakt med vårdcentralen har gjorts och en resursperson till handläggargruppen är tänkt 

dit men vårdcentralen har inte gett några besked om vem eller när de kommer delta.  

Ytterligare kontakt med psykiatrin genom arbetsterapeut.  

Delar av personalen på arbetsmarknadsenheten har gått utbildning i tjänstedesign. Det är ett påbörjat 

arbete med tjänstedesign inom projektet Värmlands arbetskraft men restriktioner kring covid-19 gjort 

att det fått skjutas på framtiden.  

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, en förutsättning är att samtliga parter använder handläggargruppen 

utifrån sitt syfte och i ett tidigt skede vid behov av samordning.  
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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 fortsatt kontakt med primärvård.  

 

Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

De som deltar i samverkan berättar till viss del för andra om hur det fungerar t.ex. i samband med 

möten inom sin egen organisation. Koordinator lyfter resultat och arbetet i beredningsgrupp. 

Samtliga samordnare inom BÅD-ESÅ har kontakt och delar erfarenheter och resultat mellan 

varandra. 

 

Samarbetsarenor/Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket 

sätt? 

Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala 

aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, vuxenutbildning, 

ESF-projekten: Värmland tillsammans. Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds 

folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet SSIP genom tillväxtverket. 

Under 2020 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 2021. 
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Pernilla Johansson 

Samordnare/coach Kristina Molin 

 
Slutsatser 

De personer som är inskrivna inom Integrerad Samverkan i Årjäng är en målgrupp som av olika 

anledningar står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det blir då allt viktigare att parterna inom 

Finsam samverkar för att de personer som står längst från arbetsmarknaden ska komma närmare en 

självständighet, som kan vara studier, sysselsättning, bättre hälsa och rätt ersättning utifrån sin 

situation.  

Under 2020 har det varit en omorganisation, då AMI och IFO har fått en gemensam 

verksamhetschef. Tänker att det är bra med en gemensam verksamhetschef som har ett 

helhetsperspektiv, att få till ett bra samarbete/samverkan för våra respektive verksamheter. 

Det har under 2020 varit en utmaning utifrån Covid – 19 att tänka om och tänka nytt när det gäller 

hur vi ska träffa våra deltagare men också hur vi ska få till olika möten för samverkan.  

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Deltagare kan komma från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in 

personerna i Integrerad samverkan. Inskrivningen kan ske gemensamt med den handläggare som har 

skrivit in personen i Finsam eller ett första möte med samordnare/coach.  

Under våren 2020 var jag och Helene Ohlsson på Vårdcentralen och presenterade Finsam. Kurator 

på Vårdcentralen har jag sedan tidigare kontakt med men har även fått en kontakt med samordnande 

sjuksköterska. Under hösten var det ett digitalt möte med Öppen psykiatrin, Arvika. Efter det har jag 

varit och träffat de två psykiatrisjuksköterskor som arbetar i Årjäng och det är ett steg närmare 

samverkan mellan oss olika parter inom Finsam.  

Under hösten har Finsam Handläggargrupp haft digitala möten. Det har sina utmaningar, då vi har 

olika digitala arenor att tillgå och möjligheten att använda dem utifrån olika förutsättningar. Tanken 

har varit att delge information från varje verksamhet, samt att hämta och delge kunskap från 

varandra. Det ska även vara möjligt att lyfta individärenden men då avidentifierade. Det finns en 

vilja att få till en fungerande handläggargrupp från alla parter inom Finsam för samverkan för de 

personer som är i behov av stöd för att kunna göra en stegförflyttning och förändra sin situation. 

Även om Finsam Handläggargrupp inte alltid under 2020 har lyckats att få till möten/digitala träffar 

så har jag en bra kontakt med handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen 

och Årjängs kommun, främst Socialtjänsten. Det har möjliggjort att det finns en kontakt inom 

Finsams olika aktörer som jag kan vända mig till med frågar kring samverkan för de personer som är 

inskriva i BÅD-ESÅ.  

Under 2020 jag haft kontakt med Kerstin Carlsson, Framtidsbygder. Hon har med sitt projekt 

Framtidsbygder varit i Årjängs kommun under några år och har goda kontakter med olika företag i 

kommunen. Hon är också behjälplig med grupper, exempel kan det vara språkträning med inriktning 

mot arbete, ex vård eller handel.  

Under 2020 sökte AMI pengar från BÅD-ESÅ och beviljades 130.000 kronor till utbildning, 

Lösningsfokuserat. Under hösten hade AMI en utvecklingsdag med fokus på kommunikation och 

samarbete. Därefter har AMI tillsammans med socialsekreterare, ekonomiskt bistånd gått en 

grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt. Det var tre dagar under oktober och november och  
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det kommer vara en halv dag uppföljning i januari. Utbildningen har delvis varit digital på grund av 

Covid – 19.  

 

Måluppfyllelse  

Målgrupp 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har medvetet valt en bred målgrupp, vilket är personer i åldern 18 

– 64 år och: 

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

- som har kontakt med två myndigheter eller fler.  

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

- som har behov av samordnande och samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning 

mot självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet. 

Mål 

Långsiktigt 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 egen medverkan och delaktighet är en viktig utgångspunkt. 

 

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. Under 2020 på grund av rådande epidemi har man 

fått tänka om och tänka nytt när det gäller att möta personer. Mer digitala möten, träffa personer ute, 

gå promenader och möten via telefon.  

 

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. Det finns även bra 

kontaktvägar in till de andra myndigheterna.  

 

Projektets svagheter 

Det har inte varit någon kontinuitet när det Finsam Handläggargrupp, vi har haft träffar men inte fått 

till strukturen på mötena. Det behövs också få till strukturerade flerpartsmöten för de personer som är 

inskrivna i Integrerad samverkan för att få till en stegförflyttning.   

 

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  
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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 och projektet Framtidsbygder, Kerstin Carlsson.  
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Projekt ALL-IN – Bengtsfors Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Bachir Sulaiman 

 
Slutsatser (så här långt)  
I sitt grundutförande är projektet ALL-IN Bengtsfors mycket genomtänkt och gediget när det gäller 

kontinuitet och samverkande faktorer – när det kan genomföras enligt plan. När yttre omständigheter 

som Corona-pandemin slår till är dock projektet skört då denna målgrupp är extra sårbar när det 

gäller distansundervisning och att arbeta självständigt med hemstudier. Deltagarna behöver träffas 

fysiskt och öva och ta in information med fler sinnen än genom digitala verktyg. Det mänskliga 

mötet är mycket viktigt också för att ta in och processa ny kunskap samt lära känna varandra och 

våga öppna sig för nya tankar. Under perioden har vi hunnit avsluta en grupp utrikes födda kvinnor 

och även startat upp en grupp för män. Trots Covid-19 har vi kunnat genomföra det mesta som varit 

planerat förutom vad gäller praktikplatser. 
 

 

Genomförande – Arbetsprocess  

 

Grupp 2: 

Uppstart med deltagare 20200302 grupp 2 med planerade 12 deltagare. 1 dök inte upp alls, 1 

avslutade p.g.a. föräldraledighet och 1 avslutade p.g.a. flytt och jobb i annan kommun. 

Efter en mycket lyckad genomförd grupp 1 var förväntningarna stora på grupp 2.1  

Corona-pandemin förändrade förutsättningarna i grunden vilket har medfört att denna grupp inte alls 

fått möjlighet till information från de externa aktörerna som var inplanerade. I relativt hög grad har 

den planerade informationen kunnat ges, men av insatsansvarig istället. Detta har ju gjort att den 

tidigare framgången med att deltagarna fått samma information men ifrån olika källor och ur olika 

perspektiv inte har kunnat uppnås. Corona påverkade också genom hälsorestriktionerna från FHM 

förutsättningarna för deltagarnas närvaro, viket gjorde att frånvaron ökade markant i gruppen.  

I samband med att universitet och gymnasieskolorna gick över till distansundervisning 20200318 

valde DFHS att också göra det, vilket starkt har påverkat deltagarnas möjligheter att prata och öva 

sin svenska i direkt dialog.  

Efter sommaruppehållet med ökande antal fall av Covid-19 i VGR och specifikt i Bengtsfors samt 

trånga lokaler utan möjlighet till fysisk distans delades gruppen upp i två delar, en förmiddagsgrupp 

och en eftermiddagsgrupp, där de som bor utanför Bengtsfors ingår i förmiddagsgruppen. Största 

utmaningen för grupp 2 var att få en praktikplats. Bara två verksamheter i kommunen hade möjlighet 

att ta emot praktikanter. Praktikplatserna låg inom måltid och skolområdet. Andra verksamheter sa 

att de gärna kan ta emot praktikanter om läget hade förändrats 

 

Grupp 2 avslutades den 25 september.  

Utav 10 deltagare var det två som fick en praktikplats. 

Utav 10 deltagare var det fyra  som gick till studier. 

Utav 10 var det en som flyttat från kommun. 

Utav 10 är det tre som står på kö till praktik. 

                                                           
1 Grupp 1 omfattade från starten 17 deltagare, varav 2 deltagare flyttade från kommunen under de första två månaderna. 2 deltagare gick vidare till arbete, 
vilket motsvarar 13% jämfört med de förväntade 20. 9 deltagare påbörjade sin praktik, varav 4 fick avbryta pga Covid-19 och 2 pga egna svårigheter 

medan 2 fullföljde och 1 fick förlängd praktik med ev möjlighet till nystartsjobb hösten 2020. Detta motsvarar 60 % av de förväntade 20. 2 deltagare har 

gått till sjukskrivning och 2 utreds vidare kring arbetsförmåga. 
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Grupp 3: 

Vi har jobbat utifrån ansatsen att projektet ska främja jämlikhet genom att utjämna de ojämlika 

levnadsvillkor och skillnader som finns idag. Insatsen vänder sig i första hand till utrikesfödda 

kvinnor då de har svårare än någon annan grupp att hitta en plats på arbetsmarknaden. Den första 

gruppen kvinnor hade en önskan att deras män också skulle kunna få ta del av samma insats. Detta är 

något vi tänkt på och jobbat utifrån nu när vi också har en grupp för män. Att gruppen män också ska 

få samma information som kvinnorna fick. Vi startade därför upp en grupp deltagare med bara män 

200928. På grund av Corona läget och skärpta restriktioner så har vi anpassat gruppen till endast 6 

personer p.g.a. att vi också har externa aktörer, språkstöd och insatsansvarig (max 9 personer).  

Från och med 200902 tillträde en ny insatsansvarig p.g.a. att den tidigare avslutade sin tjänst. 

Insatstasvarig är flerspråkig och också Arbete och Integrations samhällskommunikation.  

På grund av mycket  hög risk för smittspridning i området. har grupp 3 haft insatsen på distans sedan 

16 november. Smittspridningen är fortfarande mycket hög inom hela kommunen och vi följer noga 

Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Insatsansvarig har också genomfört också kurser i 

digitalkompetens för deltagarna så att alla kan tillgodogöra sig insatsen på distans. Det har varit ett 

stort engagemang i grupperna och deltagarna har ett stort intresse av att lära mer. Några reflektioner 

från våra deltagare: 
 
 ” Många intressanta och viktiga ämnen vi tar upp här på kursen. Många ämnen som hjälper oss mycket i våra dagliga 

liv.” 

”Ledaren har varit bra och vi får positiv energi av honom, det som jag är mest intresserad av är hur arbetsmarknaden 

fungerar eftersom jag gärna vill få jobb när kursen slutar” 

 

Schema i grundutförande  

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

föreläsning, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet somt har varit svårare 

att utföra efter vi har flyttat till den digitala undervisningen men vi har haft övningar via dator och 

pratade om andra alternativ om man vill träna hemma.  

 

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

fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet (se ovan angående fysisk 

aktivitet).  

 

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

grupp. och hemstudier 

Onsdagar 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  
Mycket svårt att uttala sig om måluppfyllelse. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda 

med den information de har fått. Deltagarna nämner särskilt jämlikhet, demokrati, kvinnans lika 

rättigheter som mannens samt ökad kunskap om stresshantering och kost. En samstämmighet kring 

avsaknaden av DFHS är mycket tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska  
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tillsammans med läraren. Flera deltagare uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och 

förstådda av lärarna. 

Insatsansvarig har gått en utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jämställdhetsfrågor har 

tagits upp med gruppen vid olika tillfällen. Metoden som har använts är dialogbaserad där 

insatsansvarige kombinerar dialog  med diskussion och alla har fått möjligt att uttrycka sig. 

Insatssamordnaren utgår från olika material som utmanar könsstereotypa föreställningar. Bland annat 

används material från följande källor: Vi tittar på filmer som främjar jämställdhet bl.a. filmer som 

finns på olika webbsidor, Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då  ämnena tagits upp. 

Insatsen har till stor del genomförts som det var tänkt. Hänsyn har dock tagits till Covid – 19. Detta 

har inneburit att våra medverkande externa aktörer inte kunna medverka i samma utsträckning som 

tidigare. I  perioder som har nämnts redan har insatsen förlagts på distans då det funnits en ökad risk 

för smittspridning. 

 

 

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.  

 

Ett styrgruppsmöte hölls den 8/9 nästa styrgruppsmöte är den 10/12. I styrgruppen har fokus varit på 

erfarenhetsutbyte, ekonomi och uppföljning av kommunernas lokala resultat. 

Förutom detta har medarbetare i projektet träffats på flera tillfällen, och har haft  några 

konferensträffar både som gäller Vägen Vidare / Hälsoskolan för arbete nätverksträffar. 

 

Vårt samarbete med kommunens alla verksamheter har under året fortsätt men med tanke på Covid-

19 har vi ej kunnat samverka i lika stor utsträckning som tidigare.  

 

Närhälsan har en viktig del i hälsoskolan men av samma anledning som ovan har de ej kunnat 

medverka i den utsträckning som det var tänkt. Insatssamordnaren har däremot hållit kontakten och 

vi hoppas att så snart läget har förändrats på mer samarbete till våren. 

Folktandvården har däremot medverkat som tidigare. 

Under året och innan den ökade risken för smittspridning har kommit har det utvecklat en samverkan 

med Support Grupp Network som varit här och haft en mini starta eget kurs  

 

 

 

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. All-In är en mycket bra plattform där 

alla viktiga frågor som t.ex. skola demokrati, jobb, hälsa, socialtjänsten, jämställdhet och även 

känsliga teman t.ex. religion, sexualitet, hedersrelaterat våld har diskuterats väldigt öppet. 

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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Strukturövergripande insatser, deltagare inom förbundets parter 

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser  Antal deltagare: 

Religionsvetarna      4 

Kompetensinsats Indikatorer, ”Hur mäter vi att vi blir bättre?”    2 

Inspirationsdagar kring Tjänstedesign     11 

Mänskliga rättigheter       3 

Inspiration Jämställdhet, Genus och Ledarskap (JGL)     3 

Utbildning i SUS, System för uppföljning av samverkan.   6 

Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi     48 

Webbinarium BIP projektet     2  

Digital konferens, nätverk Tjänstedesign     2 

Grundkurs Lösningsfokuserat arbetssätt     35 

Metoden Supported Employment (SE) och Individual Placement Support (IPS)  5 

 

 

Utveckling Samverkan 

Samverkansdialog Integrerad samverkan Årjäng och Årjäng vårdcentral  4 

Samverkansdialog Samverkanskontoret och Säffle vårdcentral   5 

Utvecklingsdag Integrerad samverkan Årjäng (i samband med Grundkurs LÖK)  (15) 

FINSAM dagen, Samordningsförbundet BÅD-ESÅ    27 

Halvtidskonferens Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun med utvärderarna Contextio 19 

 

 
Övrigt 

Information till KS Bengtsfors kommun, KF Årjäng kommun, HSN Västragötalandsregionen. 

Medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbundet SOFTLEG (Trollhättan/Lilla 

Edet/Grästorp) och Vänersborg/Mellerud. 

 

 

 

 

 

 


