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En Väg In/Fördjupad samverkan och individnära stöd– Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Sara Höjman 

 

Slutsatser 

Integrerad samverkan med deltagare i FINSAM är en framgångsfaktor för att medborgare som står 

långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer självständighet och egen försörjning.  

 

Omorganisationer, verksamhetens prioriteringsområden och personalbrist gör att det blir svårare att 

få till integrerad samverkan. Fokus riktas mer mot parternas egna verksamheter, vilket påverkar 

deltagarnas möjlighet till insatser som gör att deltagarna närmar sig arbetsmarknaden.  

 

Bristen av förrehabiliterande insatser för deltagare försvårar möjligheten att ge deltagarna flera 

parallella insatser, framförallt insatser riktade mot studier och arbete.  

 

För att nå målgruppen för insatsen behöver information om insatsen spridas inom samtliga parter. 

 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s insats i Bengtsfors kommun har individens perspektiv i fokus 

och arbetar individnära och individanpassat med ett fördjupat stöd genom samverkan. Samordnaren 

ska stärka samverkan, skapa goda förutsättningar för samverkan och utveckla och hålla i 

samverkansprocesserna. 

 

Samordnaren för insatsen håller i FINSAM-möten 1 gång/månad. Dessa möten representeras av 

Försäkringskassan, LSS, Individ och Familjeomsorgen (vuxen), AI-Arbetsmarknad och 

Integrationsenheten (arbetsmarknadssekreterare och handledare), Närhälsan Bengtsfors och 

Öppenpsykiatrin Bäckefors Sjukhus. Parterna ges möjlighet att informera övriga om vad som är på 

gång i den egna verksamheten och lyfta upp enskilda avidentifierade ärenden där flera myndigheter 

är involverade för samordning/handledning. Arbetsförmedlingen kommer att närvara med start i 

september och även förhoppningsvis 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd. 

 

Då ett byte av samordnare skett under våren (mars/april) har stort fokus för ny samordnare legat på 

att sätta sig in i befintliga ärenden och  tillsammans med cheferna för AI och förbundet skapa 

tydlighet i samordnarrollen, insatsens innehåll och hur samverkan med AI ska utformas. Nya 

underlag riktat mot individ och handläggare, samtyckesblankett och uppdatering av text för 

Bengtsfors kommuns hemsida har tagits fram. 

 

Bild 1. Stegen mot egen försörjning 
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Måluppfyllelse 

 

Fram till halvårsskiftet har 58 personer varit inskrivna i insatsen och i början av augusti fanns 31 

pågående ärenden.  

8 ärenden har skrivits in under 2022 (mars till mitten av augusti) och 27 ärenden har avslutats. 3 

deltagare har skrivits ut mot studier (1 mot CSN-finansierade studier och 2 till studier inom Sfi), 5 

deltagare har skrivits ut mot arbete  (2 till praktik som kan leda till arbete och 3 till anställningar), 5 

deltagare är ej aktuella för samverkan då de är i behov av annan rehabilitering alternativt stöd från 

annan instans (behovet är tillgodosett), 8 deltagare är ej i behov av samverkan då de fått annan 

ersättning eller deltar i program/projekt som tillgodoser deras behov, 5 deltagare har inte hörs av och 

1 deltagare har flyttat. 

Avslutningsorsak Antal 

Studier 3 

Praktik/arbete 5 

Ej aktuell för samverkan. Behov tillgodoses av annan aktör 5 

Ej aktuell för samverkan. Annan ersättning, deltar i 

program/projekt 

8 

Ej avhörd, bristande intresse 5 

Flytt 1 

 

Antal volymärenden, ärenden som tagits upp i insatsen och FINSAM som inte är inskrivna i SUS 

från mars till och med augusti ca 10 stycken. 

Arbetet med att utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning är ett pågående arbete. Samverkan och sättet parterna samverkar på varierar över tid och 

påverkas av omorganisationer, ledarskap, kunskap/förståelse av nyttan, om vi förmår att se 

deltagarna som resurser och en tillgång, av attityder/föreställningar om vad samverkan är och för  

vems skull. 

 

Att samverkan behövs är de flesta parter överens om. Det fortsatta arbetet ligger i HUR samverkan 

ska bedrivas. Det är viktigt att frågan kring samverkan ständigt belyses och att parterna har kunskap 

om  insatsen för att nå målgruppen och förstå innebörden av att delta som part i det fördjupade 

stödet. 

 

För att säkerställa att man har deltagarnas fokus i fokus och att deltagarnas egna medverkan i 

insatsen ökar är det viktigt att ytterligare sprida kunskap om tjänstedesign. Detta görs genom 

workshops, metodmöten och genom att i det dagliga arbetet stå för ett förhållningssätt och ett 

bemötande som grundar sig i tjänstedesign. 

 

Bengtsfors kommun har fått extra medel för att under 2022 arbeta med FMS- Försäkringsmedicinsk 

samverkan. En konsultläkare finns tillgänglig för att gå igenom, bedöma och stötta i deltagares 

ärenden där det kan finnas underlag för att söka sjukersättning/aktivitetsersättning. Hos flera av 

deltagarna i insatsen finns en hälsoproblematik som under lång tid hindrat deltagaren för att närma 

sig arbetsmarknaden. Dessa deltagare kommer få frågan om de vill ingå i FMS. Förhoppningen är att 

FMS kommer leda till att insatsen ger ett bättre stöd till deltagare med långvarig hälsoproblematik 

och att deltagarna där arbetsförmågan helt eller delvis saknas får högre livskvalitet och en tryggare 

ekonomi genom anpassat arbete på deltid och/eller att pröva sin rätt till 

sjukersättning/aktivitetsersättning. 
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Ett arbete med att implementera BIP i Bengtsfors kommun har startats under våren, då samordnare 

och medarbetare från AI deltagit i utbildning i BIP och progressionsmätningsverktyget Skapa. BIP 

kommer fortsatt vara ett fokuseringsområde inom AI och kunskap kring BIP och verktyget ska 

spridas och arbetas med under hösten. 

 

Projektets styrkor:  

 

Genom insatsen och FINSAM följs deltagarna upp regelbundet och kontaktvägarna in till vården och 

Arbetsförmedlingen har bland annat kortas ner.  

 

Samverkan med Öppenpsykiatrin Bäckefors och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM har ökat. Parterna 

får kännedom om varandra och varandras verksamheter vilket skapar förståelse och är i 

förlängningen till gagn för individen. 

 

Projektets svagheter:  

 

För att deltagare i insatsen ska klara av att stegförflytta sig har det blivit tydligt att det saknas 

förrehabiliterande insatser, samt rutiner och systematiskt lösningsfokuserat arbete för målgruppen. 

Frågan om ett steg 2 (se bild 1) i rehabiliteringsprocessen är viktig att titta närmare på. Behovet av en 

förrehabiliterande insats efterfrågas allt oftare, särskilt många förfrågningar kommer från Psykiatrin 

och Försäkringskassan.  

 

Det finns en gränsdragning mellan de deltagare i insatsen som uppbär försörjningsstöd och på så sätt 

får ta större del av kommunens insatser, jämfört med de deltagare som har annan försörjning. 

 

Långsiktiga effekter 

 

Insatsen och Finsam-samverkan bidrar till ett gott samverkansklimat vilket leder till hållbara resultat 

för deltagarna. Det betyder att den förändring som deltagaren med stöd från insatsen uppnår leder 

vidare och inte tillbaka till ett liv i utanförskap. Vi har lärt oss att samverkan och det enskilda mötet, 

bemötandet, att tro på individen, att förstå de specifika behoven, att ha tid, att ha förmåga att hålla i 

och finnas över tid för deltagarna vidare. Deltagarna upplever mindre stress och press när det finns 

en samsyn och en planering som utgår från deltagarna själva. 

 

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

metod. Det är till stor 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. Samverkan är skör. När en part lämnar samverkan påverkas helheten negativt. 

Samverkan blir bättre när vi känner (till) varandra och möjligen kan man säga att det är en färskvara, 

den måste underhållas för att leva vidare. 
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FINSAM teamet – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Individ och familjeomsorgen, Irene Karlsson, Arbete och Försörjning Per 

Lundin. Samordnare Nina Magg 

 

Slutsatser 

Behovet av samverkan i Åmål är fortsatt stort, bland annat på grund av att det saknas myndigheter i 

samverkansteamet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fortsatt uteblivit under våren 

2022. Det har även funnits ett visst avsvalnat intresse hos vissa parter inom FINSAM teamet då det 

startat upp en ny verksamhet i kommunen som även den syftar till samverkan mellan kommun, VGR 

och Medpro Clinic. Man har då tyckt att det arbetas i parallella spår med samma målgrupp. 

Deltagande av alla instanser är av yttersta vikt. 

En reflektion är att när en individ är inskriven i Finsam så släpper många andra samverkansparter sitt 

ansvar både delvis och helt. Det förutsätts att ”Finsam ska göra…”. Finsam teamet och framförallt 

Finsam samordnaren förväntas att utföra alla insatser. Att ”alla” är Finsam och viktiga kuggar i hjulet 

för den enskilde blir extra känsligt. Detta för att individen ska få ut maximal hjälp. Under våren 2022 

blev detta än mer markant, så att samverka behöver bli ett faktum och inte att samordnaren ska arbeta 

aktivt och andra parter endast erhålla och/eller eventuellt bistå med information. 

 

Genomförande och arbetsprocess 

Den 1 februari – 21 bytte man samordnare. Projektet Finsamteamet i Åmål har fortgått under våren 

2022. Projektet Finsamteamet i Åmål har fortgått under våren 2022. Arbetet har flutit på i samma 

anda som tidigare och under samma förutsättningar som tidigare.  

Tio deltagare som står långt ifrån egen försörjning är inskrivna i projektet. Deltagarna uppbär 

ekonomiskt bistånd. När deltagaren uppbär egen försörjning och erhållit en planering där behoven 

uppfyllts så skrivs de ut och en ny individ får erbjudande att ingå i Finsam. Individen kan själv välja 

att avsluta insatsen i förväg. 

Finsamteamet i Åmål har månadsmöten där resultatet av individarbetet informeras till övriga parter 

inom samverkan. Även planering och diskussioner för fortsatt stegförflyttning och behov av insatser 

kring deltagaren förs. Fyra teamsmöten, varav två hölls via Teams och två var fysiska träffar. 

Uppehåll under januari och under maj månad på grund av andra obligatoriska och då hastigt 

påkomna uppgifter tillkom så FINSAM teamets möten har fått ge vika för detta.  

Försäkringskassan har uteblivit från varje teamträff. Även Arbetsförmedlingen har uteblivit från alla 

träffar under våren. 

Vårdcentralen Medpro Clinic, LSS och öppen psykiatrin har deltagit i tre av fyra möten, IFO har 

deltagit i två av mötena. Glädjande är att arbetsmarknadsenheten har tillkommit sedan mars månad 

och varit aktiva och medverkande i vårens tre resterande möten. 

 

Måluppfyllelse 

Då projektets syfte bland annat varit att starta upp en samverkan framförallt mellan Åmåls kommun, 

Öppen psykiatrin och vårdcentral så har det arbetet gett ett visst positivt resultat.  Övrig samverkan 

har sett lite annorlunda ut på grund av uteblivna samverkansparter. Trots detta har samverkan 

överlag fungerat bra, de insatser som önskats och beslutats i individarbetet har utförts men det har 

varit mer tungrott denna vår. Kanske till följd av andra samverkansarenor. 

Inskrivna i Finsam är tio personer (i skrivande stund 8 personer), aktuella på ekonomiskt bistånd och 

har kontakter med flertalet av de organisationer/myndigheter som ingår i Finsamteamet, detta har 

fungerat väl. Dessa åtta har en planering och väntar på behandling/utredning och/eller kontakt med 

andra aktörer.  
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Viktigt i målarbetet är att ha tålamod med tidsaspekten, ingen samverkan är en quick fix. Det är 

heller inte individarbetet, individer som ska delta i sin målsättning, behandling och planering. 

 

En individ har skrivits ut på grund av flytt. Planeringen uppfylld. 

En individ har skrivits ut på grund av föräldraledighet. Planering uppfylld. 

Sex volymärenden har lyfts under vårens fyra möten. 

  

Projektets styrkor 

- Ett team där alla parter kan komma till tals, en trygghet och arbetsgemenskap. Diskussioner 

förs öppet, frågor och funderingar får ta plats. 

- Information från verksamheterna delges de övriga i teamet som sedan sprider informationen 

till sina arbetsgrupper. 

- Avstämningar spar också tid och en bra överblick om vad som är gjort och om vad som 

behöver göras eller förbättras. 

- Antalet inskrivna gör att teamet hinner jobba aktivt med alla inskrivna i projektet.  

 

Projektets svagheter 

- Det ”lilla teamet” blir sårbart när någon part i samverkan uteblir då vi är i starkt beroende av 

varandras uppgifter och arbetsinsatser för att komma framåt med klientarbetet. Vad är gjort? 

Vad är nästa steg? Dessa frågor får annars inget svar och det föreligger en risk att det förblir 

ogjort eller så kan det även bli dubbelarbetat och detta kan upplevas som jobbigt för 

deltagaren. 

 

Samverkansarenor: 

Finsamteamets månadsmöten, flerpartsmöten, Enheten IFO myndighet och IFO verkställighet, 

Enheten Jobb och utvecklingscentrum, UFÅ, ungdomsprojektet Åmål kommun 

 

Långsiktiga effekter. Vad har vi lärt oss? 

Struktur och tydlighet är en viktig framgångsfaktor i arbetet gällande samverkan. Alla 

samverkansparter har tunga regelverk i den myndighet/organisation som man jobbar i. När 

myndigheterna sen ska samverka krävs därför en stor dos av samarbetsvilja och en förståelse för att 

det råder ett delat ansvar att både samarbeta och samverka. Alla jobbar vi mot samma mål, det vill 

säga att den enskilde ska få den hjälp och stöd den behöver. Projektet har pågått i två år och det är 

fortsatt för kort tid projektet har pågått för att veta de långsiktiga effekterna av arbetet. Däremot vet 

vi att Coronapandemin har påverkat alla verksamheter. Pandemin ställde till med begränsningar i 

möten, skapade rädsla och osäkerhet hos många deltagare av flera olika anledningar. Det har också 

varit restriktioner som påverkat deltagande och skapat långa väntetider och köer inom sjukvård och 

behandling, detta gäller fortsatt trots att alla förhållningsorder och restriktioner är borta sedan länge. 

Trots detta så har alla inskrivna pågående planering, vilket är ett mycket bra resultat, sju har gått 

vidare till egen försörjning under projektets gång och även detta är ett gott resultat. Ytterligare en 

individ är på väg mot en egen försörjning men ej utskriven då planeringen inte är klar. Ingen av de 

utskrivna har i dagsläget kommit tillbaka till ekonomiskt bistånd. 

Det vi lärt oss är att samverkan är viktigt för den enskilde. Att samverkansparterna är med på 

teamträffar för att ge och för att få information. Viktigt för att korta vägarna och att alla delar av 

samverkansparterna gör det som bestäms på teamträffarna utifrån sitt ansvarsområde och att 

planeringarna hålls. 
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Individsamverkan – Dals-Ed Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Eva Sjötun 

Samordnare Sofia Bryntesson 

 

Slutsatser 

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

arbetsmarknaden. De vi arbetar med tenderar i högre grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även 

en missbruksproblematik. 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 

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

kommunen och då oftast IFO. Ekonomi är en stor bit vad gäller trygghet för deltagarna och 

uppgivenheten är ofta stor. 

 

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 i samarbete med berörda 

myndigheter skapa en trygghet under tiden. Det blir tydligt att individer inte passar in i myndigheters 

system och inte alltid får den individuella hjälpen/stödet de behöver av myndigheter. Detta leder då 

till att flera av deltagarna hamnar “mellan stolarna” och kommer inte vidare i sin process.  

 

Vår insats Incheckningen, som riktar sig till arbetssökande och långtidssjukskrivna i Dals-Eds 

kommun, har fortsatt under våren. Med stöd av oss coacher ges det möjlighet att arbeta med 

livsstilsförändringar och stegförflyttningar mot en mer meningsfull tillvaro. Vi använder 

lösningsfokuserat förhållningssätt och ACT. Incheckningen bemannas fyra dagar i veckan. Det har 

under våren varit ca 25 personer som kommer på olika dagar. I de fall IFO hänvisar deltagare till 

incheckningen görs en gemensam plan utifrån individens individuella mål för att ta sig till egen 

försörjning. Detta följer sedan IFO upp i mötet med individer som söker försörjningsstöd. Vi 

utvärderar verksamheten kontinuerligt och anpassar oss efter individernas behov och vi har erbjudit 

olika alternativ så att vi möter de individer vi träffar. 

 

Under våren kom Karin Dahl och höll workshop (tjänstedesign) med deltagare och personal där 

nyckelfrågan handlade om närvaro/brist på närvaro. Det kom ca 10 deltagare och så var vi ca 5 

personal. Det var en kreativ eftermiddag som resulterade i tre olika prototyper. Gemensamt för varje 

prototyp var att deltagare efterfrågade aktivitet t e x tipspromenad, fiska, laga mat. 

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

Bäckefors genom att coach i Finsam varit på plats en dag varannan vecka. Syftet är att göra det 

enklare för Dals-Eds invånare som har kontakt med psykiatrin och som är inskrivna i Finsam då det 

underlättar samverkan och samarbetet utifrån individers behov.  

 

Vi har även fortsatt med gemensamt coachmöte var tredje vecka där AME-personal, coacher 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.  

 

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.  
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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 e x inom psykiatrin är det långa kötider för 

utredning och behandling. Vi blir även påverkade av Arbetsförmedlingens organisering då det blir 

svårare att hålla en god service samt att processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. 

Under våren har 11 personer som vi jobbat med under en lång tid gått ut i anställning, några stycken 

har börjat studera. Det är viktigt att belysa att förarbetet tar mycket tid för denna målgrupp kring att 

coacha, samordna och koordinera möjligheterna.  

 

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 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.  

 

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

Samordningsförbundet. Deras frånvaro påverkar samarbetet gentemot både myndigheter och 

deltagare. Det riskerar att påverka våra deltagare negativt och gör det svårare för dem att få rätt 

insats, i rätt tid och bli självförsörjande. Tanken är att det under hösten 2022 ska komma 

arbetsförmedlare en gång i månaden och vi ser fram emot detta samarbete. 

 

Samarbetsarenor 

Våra samarbetsarenor är ju främst våra fem myndigheter. Under våren har vi haft samverkansmöte 

med IFO för att förbättra samarbetet och utfallet av detta upplever vi som gynnsamt. 

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

kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.  

 

Svagheter/utmaningar med individsamverkan 

·         Långa kötider, framförallt inom vården gör att processer tar lång tid och individer kan riskera 

att fastna i utanförskap och ohjälpsamma mönster, tankar, beteende. I förlängningen påverkar det 

också möjligheten till fortsatta steg/anpassade anställningar mm då underlag, kodningar saknas. 

·         Samverkan/koordinering är till stor del personavhängigt vilket gör att processer påverkas av 

personalomsättning, byte av uppdrag osv hos våra samverkande parter. Man får börja om, göra om 

ganska ofta. 

·         Myndigheterna är ganska hårt styrda av sina uppdrag, individens fokus i fokus kan då bli svårt 

när man hela tiden måste förhålla sig till lagrum och riktlinjer som inte alltid ser till individens 

behov. 

·         Vi ser en glidning mot mer komplexa ärende, och ärende som tangerar LSS eller tillhör LSS 

men där man bedömer att det finns arbetsförmåga, här är ofta många parter involverade och det krävs 

en ordentlig arbetsförmågebedömning och därefter anpassningar. Delar av detta har vi idag svårt att 

tillgodose eller erbjuda i Dals-Ed. (kan det vara en effekt av att Af inte arbetar lika systematiskt med 

unga med funktionsnedsättning? Af-psykologer, och arbetsterapeuter?) 

·         Otydlighet kring Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken – vad är kommunens uppdrag? 

Vad förväntas vi göra? Vad gör andra parter?  Hur får vi alla att jobba mot samma mål? Vilken roll  
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ska individsamverkan fylla – minimera risken att individer faller mellan stolarna, det kan bli många, 

är vi rustade att hantera det? 

 

 Styrkor/möjligheter med individsamverkan 

·           Väl upparbetade kontaktvägar möjliggör processer och stegförflyttningar t ex det nära 

samarbetet med psykiatrin. 

·         Samarbetet internt mellan AMI och IFO skapar goda förutsättningar och en bra gemensam syn 

på roller, förväntningar, uppdrag och mål. 

·         Finns ett nära samarbete med integrationsarbetet i kommunen, vilket skapar möjligheter att 

arbeta även med denna målgrupp på ett bra sätt. 

·         Incheckningen är en utveckling framåt och ett försök att hitta fler individer, möta dem utifrån 

deras behov. 

·         Vår småskalighet gör också att det blir ganska tydligt vem som ska delta från respektive 

verksamhet/myndighet – det finns inte så många på varje roll. Det gör att det är ganska lätt att hitta 

rätt. 

·         Utifrån uppdraget i individsamverkan försöker AMI hela tiden utveckla metoder, och anamma 

arbetssätt som vi tror är till nytta för individen, t ex tjänstedesign, lösningsfokus, och ACT. Alla 

medarbetare är motiverade, vill framåt, och gör ett gott arbete. Vi ger individer tid för sina processer 

och stöttar under hela resan i de fall det behövs. 

·         En styrka är att det finns en långsiktighet i det arbete som görs, vi vill stegförflytta personer, 

men släpper inte heller direkt, utan ser vinster i att finnas med under tid, för att möjliggöra flera steg 

eller rent av en anställning.  
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson 

Samordnare Emma Karlsson 

 

Slutsatser 

Den struktur som handläggargruppen byggt upp har bidragit till upparbetade kontaktvägar vid 

samordningsbehov och konsultativt stöd av parterna. Arbetsförmedlingen har tidigare varit den part 

som lyft flest antal ärenden. Till följd av att sökande på arbetsförmedlingen inte har en och samma 

handläggare förlorar handläggare individkännedom samt att handläggarna saknar lokalkännedom om 

vilka möjligheter till samverkan som finns.  

 

Upparbetade kontaktvägar in till Säffle vårdcentral har byggts upp för att kunna lyfta individärenden. 

Samverkan har fungerat bra vid kunskapsöverföring och information om olika insatser som 

vårdcentralen har samt hjälpt individerna att komma vidare i sin vårdplanering.  

 

Under Covid- 19 pandemin genomfördes möten med deltagarna via digitala plattformar. Individerna 

påverkades negativt av att myndigheter och verksamheter inte hade möjlighet till fysiska möten. 

Flera av de individer som koordinator arbetat med har tagit steg tillbaka under pandemin till följd av 

att allt blivit mer digitalt och inte kunna komma ut i aktiviteter eller möten med sina handläggare. 

Efter pandemins slut har det även varit svårt för koordinatorn att få med deltagarna på fysiska möten 

igen då många velat ha digitala. Det har i sin tur även lett till att det försvårat med att komma igång 

med olika aktiviteter. 

 

Arbetsprocessen – Genomförandet 

Handläggargruppen har pågått som vanligt 1 gång var femte vecka. Det har funnits möjlighet att lyfta 

individärenden och lyfta generella frågor som rör samordning och samarbete sinsemellan parterna.  

 

Kommunsamverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet har pågått 

under våren och mötena har skett var femte vecka. Mötet har syftat till kunskapsöverföring kring 

läget inom verksamheterna, extratjänster och utbildning.  

 

I takt med att arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd samarbetar om individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd har insatser skapats. En socialsekreterare och FINSAM-koordinator har under 

januari – juli 2022 arbetat med omkring 30 individer som varit i behov av försörjningsstöd under 

lång tid. Individerna har kartlagds under våren och individuella planer har upprättats. I början av året 

börjades det med veckoträffar för de personer som varit hemma under en lång period utan 

sysselsättning. Koordinator och socialsektretare planerade och genomförde träffarna fysiskt. 

Träffarna innehöll olika teman så som sömn, kost, träning och rutiner.  

 

Måluppfyllelse 

Utifrån uppföljning med NNS indikatorer ser vi att deltagarna upplever att insatsen är till stor nytta 

för dem.  

 

Det pågående projektet React riktar sig för personer mellan 15-30 år som varken arbetar eller 

studerar. Det har skapat förutsättningar för att hitta och bibehålla ingångar för samverkan mellan 

parterna. Med projektet har det skapat en väg in för unga ifrån Kommunala Aktivitetsansvaret som är 

i behov av samordning.   
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Styrkor 

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

samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 

- En första väg in för att påbörja ett samordningsarbete. 

- Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 

- Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå. 

- Påskyndar ärenden där samordning varit bristande under längre tid. 

 

Svagheter 

- Få ett samlat grepp/mäta resultat över de ärenden som lyfts i handläggargruppen samt vad 

som händer med ärendena efter dem tagits upp. Idag registreras ärenden som koordinator 

arbetar med i SUS. 

- Vi behöver arbeta mer med flerpartsmöten efter ett ärende lyfts i handläggargruppen, 

uppföljning av dessa med involverade handläggare och vad effekten blir av dem för 

individen.   

- Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten eller avslutar sin 

anställning.  

 

Långsiktiga effekter 

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

gäster och i möten inom sin egen organisation. 

Arbetssätt som framkommit genom samverkanskontoret tas vidare i nya former och behov. 

Handläggargruppen och Kommunsamverkan är de plattformar som används befintliga arbetsgrupper. 

 

Samarbetsarenor: 

Parter som berörts av insatsen: Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Socialtjänsten, 

Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, Region Värmland, Folkhögskolan Kyrkerud. 
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Malin Eklund 

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 samverka 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.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen  
Avstämning har skett med dels med Pernilla Johansson, Områdeschef AMI, Jenny Svendsen, 1:e 

socialsekreterare ekonomi/vuxen, Malin Eklund, verksamhetschef Stöd och omsorg och Helene 

Ohlsson, Förbundschef BÅD-ESÅ. 

 

De deltagare som är inskriva i Integrerad samverkan kommer främst från socialtjänsten. Samverkan 

med socialtjänsten och socialsekreterare är bra, tycker även att samverkan med psykiatrin fungerar 

bra.  

 

Under våren 2022 har restriktionerna utifrån Covid – 19 släppts mer och mer och det har återigen 

varit möjlighet att ha mer fysiska möten och träffar. Jag har varit med på SIP på Psykiatrin i Arvika 

men även på Vårdcentralen i Årjäng.  

 

Jag har träffat de som är inskriva inom Finsam på olika sätt, tillsammans med andra 

myndighetspersoner, uppföljning av praktik/arbetsträning, på AMI, hemma hos dem och jag har även 

tagit promenader.  

 

Det har varit svårt att få till en Finsamhandläggargrupp som träffas regelbundet och kan samverka 

dels kring enskilda individer men också få och utbyta information om respektive myndighet inom 

Finsam. Jag har kontaktvägar in till respektive myndighet och kan inhämta information på individ- 

och organisationsnivå. Under vården 2022 har en kommunsamverkan inletts med 

Arbetsförmedlingen. Vi är en arbetsgrupp från kommunen, bland annat AMI och IFO som har 

digitalt möte med Arbetsförmedlingen var 5:e vecka. Där finns möjligheten att ställa generella frågor 

till Arbetsförmedlingen, saknar dock möjligheten till att kunna ställa frågor som är direkt kring 

individen.  

 

SIUS:arna från Arbetsförmedlingen har gjort ett studiebesök på AMI. Det är alltid bra att träffas och 

få utbyta erfarenheter och ta del av varandras verksamheter.  

 

Vi är tre personer som har gått BIP utbildningen, två från AMI och en från IFO och tanken är att vi 

under hösten ska börja arbeta mer aktivt med BIP.  

 

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 inom projektet Integrerad samverkan  
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skall utifrån sin utgångspunkt få det stöd de behöver för att förändra sin situation, att stegförflyttas 

till sysselsättning, arbete/studier/praktik eller till en kontakt med vården om det behövs. Det kan 

förhoppningsvis leda till att deltagaren får den ersättning de har rätt till och på sikt bli 

självförsörjande.  

 

Arbetsförmedlingens reformerings har lett till fler privata aktörer, i Årjäng finns A – Ö och Arcus. 

Det har varit ett gemensamt möte med A – Ö och Arcus, IFO och AMI för att ta del av varandras 

verksamheter för att på sikt stärka samverkan som kan leda till att fler personer kommer ut i 

sysselsättning. Även om jag har en kontaktväg in till Arbetsförmedlingen så saknas deras kontor i 

Årjäng. Främst för våra invånare i kommunen men även för oss samarbetspartners.   

 

Projektets styrkor  

Om insats behövs så får deltagaren snabbt en tid hos samordnare/coach  

Bra samarbete och samverkan med socialtjänsten  

 

Projektets svagheter   

Finsam Handläggargrupp 

Fysiska närheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, att de inte finns i Årjäng 

 

Långsiktiga effekter  
Vad har ni lärt?  

De deltagare som inskrivna inom projektet har ofta en komplex situation, att de ibland behöver stöd i 

att våga se sin situation och våga ta hjälp av olika myndigheter. Vi måste skapa förutsättningar för 

individen och förhoppnings kan den sedan ta till sig samhällets stöd som leder till en positiv 

förändring på något sätt, rätt ersättning, sysselsättning, kontakt med rätt myndighet etc.  

 

Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? 

Genom kontinuerliga uppföljningar och träffar så delar vi våra erfarenheter och sprider vårt resultat 

till berörda aktörer. Vårt resultat sprids också genom vår Förbundschef genom samverkansdagar och 

möten med styrelser och myndigheter. 

Samarbetsarenor  
Vilken/vilka samverkansparter har berörts av projektet?  

Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens olika 

enheter, främst, IFO, AMI, vuxenskolan, Kyrkeruds Folkhögskola och projektet Framtidsbygder, 

Kerstin Carlsson samt privata aktörer så som A – Ö och Arcus.  

 

Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket sätt?  

Jag har kontakter in till de olika myndigheterna, och har möjlighet att få information för egen del 

eller för individens del. Det försvårar dock när två myndigheter, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen inte har kontor i kommunen. Närheten till att träffas lite snabbt finns inte på 

samma sätt, dels för individen men även för oss parter inom Finsam.  
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Samskapa 1.0 – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Individ och familjeomsorgen, Irene Karlsson och Samordningsförbundet BÅD-

ESÅ Processtödjare i Samskapa Karin Dahl 
 

Slutsatser 

 

- Insikterna från Projekt Insikt har gett de 

Samordningsförbund som deltog i projektet en unik 

förståelse och kunskap om målgruppen, deras behov och hur 

man med användarinvolvering och med tjänstedesign som 

förhållningssätt och metod kan stödja deltagare vidare mot 

självständighet och egen försörjning. Insikter som 

fortfarande får anses vara aktuella. Samskapa 1.0 är en del i att förvalta och sprida 

erfarenheterna vidare, men vill man verkligen implementera arbetssättet krävs beslut på högre 

nivå och ett medvetet och systematiskt långsiktigt arbete.  

- Projekt Samskapa 1.0 startade upp i början av 2022 för att tillsammans med kommunerna 

bjuda in till deltagarworkshops och på så vis utveckla användarinvolveringen i kommunerna. 

6 månader in i projektet har hittills 1 deltagarworkshop hållits och ytterligare 1 var planerad 

men fick ställas in pga att deltagare inte dök upp. Det har visat sig att det är svårt att nå ut. 

Intressanta förmöten har hållits i alla kommunerna men sedan ser förutsättningarna olika ut 

för vilka möjligheter man har att bjuda in och genomföra workshops. Att verksamheter ska 

börja involvera deltagare i att utveckla insatser och tjänster är ett långsiktigt arbete. 

- Man behöver tänka på om, och i så fall hur, man ska öka innovationsförmågan hos chefer och 

ledare ex v. kommunledningsgruppen, politiker, förvaltningsledningen till chefer och 

enhetschefer och medarbetare som arbetar med utveckling. Hur kan man ytterligare verka för 

att skapa lärande organisationer med ett mindset att involvera användarna. Hur ska vi våga 

involvera mera? 

- Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har arbetat med tjänstedesign sedan 2017 och sticker ut 

nationellt när det kommer till att arbeta aktivt med tjänstedesign.  

- Insikterna från Projekt Insikt ligger till grund för Samskapa 1.0 och är fortfarande aktuella.  

 

 

 

 
 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

individens  

fokus i fokus 
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Plan för aktiviteten (reviderad) 

- Sprida tjänstedesign som arbetssätt och förhållningssätt 

- Utbilda i grundkurs tjänstedesign 

- Stöd och handledning i metodutveckling i finansierade insatser inom förbundet 

- Förverkliga insikter utifrån användarinvolvering, samskapa lösningar workshop individer, 

medarbetare, chefer 

- Synliggöra samverkansrollen i fyrpartssamverkan 

- Lärande genom att göra, testa – dels utifrån ovanstående men även mellan insatserna inom 

förbundet 

- Ingå i befintliga nätverk inom Samordningsförbund i Sverige samt i nationella 

utvecklingsgrupper, samt skapa nätverk vid behov 

 

Mål med insatsen Samskapa 1.0 

Genom användarinvolvering förverkliga insikter grundade på fakta om medborgares behov uppnå 

mer träffsäkra insatser för individen, vilket innebär ett effektivare användande av resurser. 

 

Måluppfyllelse 
I början av 2022 skedde uppstart och planering av Samskapa 1.0. Under de första månaderna höll 

projektledare i FINSAM Bengtsfors samt lämnade över En väg in i Bengtsfors till nya samordnaren 

Sara Höjman.  

 

Deltog i FINSAM Säffle för att dela erfarenheter från arbetet i FINSAM och tankar kring samverkan 

från Bengtsfors.  

 

Grundkurs i tjänstedesign i egen regi.  2 Grundkurser i tjänstedesign i egen regi har hållits under 

våren, dels 8–9 mars i Karlstad och 4–5 maj i Uddevalla. Totalt vid dessa två utbildningstillfällen har 

40 deltagare. 

 

 

 
 

Förmöten - Förberedelse workshops. Under våren 2022 har 

förberedande dialogmöten med samordnare, medarbetare och chefer i 

Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle och Årjäng hållits. Dels för att 

presentera Samskapa 1.0, dels för att undersöka hur Samskapa 1.0 kan 

komma till bäst nytta i de olika kommunerna.  

 

Deltagarworkshop i Dals Ed 220428 – 8 deltagare och 5 medarbetare 

från Incheckningen i Dals-Ed deltog i workshopen. Med hjälp av 

tjänstedesign som metod genomförde deltagarna både idégenerering 

och byggde enkla prototyper.  

Sluta gissa, 

börja fråga 

och 

involvera! 
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I de förberedande mötena formulerade medarbetarna följande upptäckt/utmaningar:  

- Vi har upptäckt att individer vill ta del av och har behov av det incheckningen erbjuder, men 

sen kommer de inte ändå.  

 

Utifrån denna insikt formulerades sedan 2 utmaningar:  

- Hur skulle vi kunna göra Incheckningen meningsfull för dig och andra att komma till?  

- Hur skulle vi kunna underlätta att man kommer även när man känner ett motstånd? 

 

Deltagarna och medarbetare arbetade tillsammans i grupper och kunde i slutet av workshopen 

presentera färdiga prototyper.  

 

 
 

Deltagarworkshop i Säffle 220603 – Inställd pga att inga deltagare kom 

 

 

Övriga insatser i Samskapa 1.0  

 

220601 SAMVUX Åmål  – Föredrag/presentation tillsammans med Kristian Vårli, arbetsledare på 

Arbetsmarknadsenheten i Eda kommun, om tjänstedesign + Kristians presentation om det regionala 

designprojektet Arvika/Eda samordningsförbund gjorde på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i 

Arvika med en grupp långtidssjukskrivna patienter med psykisk ohälsa inskrivna på psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen i Arvika. Målet med projektet var att öka graden av brukarinflytande i 

vården. 10 medarbetare deltog i presentationen. 

 

220517 BIP Kick off – Samvux. 12 medarbetare inom Åmåls kommun, Öppenpsykiatrin Åmål och 

Vårdcentralen Medpro Clinic Åmål deltog i en halvdags kick off om BIP 

 

220523 Bemötande workshop med BÅD-ESÅ Styrelse, beredningsgrupp och projektfinansierade 

medarbetare. 
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Externa kontakter: 
2 digitala möten med Samordningsförbundet södra Värnen och Samordningsförbundet Helsingborg 

om tjänstedesign och prototypa samhällstjänster.  

Expedition Mondial - om Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s arbete med Samskapa 1.0 och att 

prototypa bemötande. Samt deltagande i seminarier om att prototypa samhällstjänster. 

2 digitala nätverksmöten med projektledare samordningsförbunden Värmland/Dal 

2 digitala nätverksmöten med samordningsförbunden södra Vänern, gbg älv och kust mfl. 

3 digitala nätverksmöten med Nätverket tjänstedesign/Projekt INSIKT Camilla Holmberg och Stefan 

Fredriksson 

Möte med Folkhälsosamordnare Lena Björk, Åmåls kommun 

Möte med Verksamhetschef Psykiatrin Säffle/Grums Lars Sperling om tjänstedesign och 

brukarinvolvering. 

 

Projektets styrkor:  
Tjänstedesign som metod och förhållningssätt har varit aktuellt sedan 2017 då projekt Insikt startade. 

Det finns därmed kunskap och erfarenhet av fördelarna av ett användardrivet arbetssätt. 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ är inte ensamma om att använda tjänstedesign. Många förbund 

och organisationer delar erfarenheter av de positiva resultat ett användardrivet arbetssätt innebär. 

 

Projektets svagheter:  
Att i praktiken få till ett användardrivet arbetssätt och att våga lämna sitt verksamhetsfokus och ha ett 

undersökande och prototypande mindset med individens fokus i fokus är en process som kräver 

medvetna beslut från politik och ledning tillsammans kunskap mod och engagemang. 

 

Långsiktiga effekter 

Det är ett långsiktigt arbete att flytta fokus från verksamheterna till individens fokus i fokus. Det 

krävs envetenhet, kunskap, engagemang och tid för att byta spår från verksamhetsorienterad 

verksamhet till att utgå från användarna när samhällstjänster utformas.  

 

Plan för Samskapa 1.0 hösten 2022 

Medarbetarworkshops i Säffle 26/8, Bengtsfors 28 okt, Årjäng 14 okt(?), Dals-Ed 23/9, Åmål 7/10. 

Stöd till Åmåls kommun att starta eget tjänstedesignarbete inriktat på långtidsarbetslösa  i Åmål 

Utbildning i grundkurs i tjänstedesign i egen regi 

Presentation om projekt Samskapa för samordningsförbundet södra vänern 2 september 

 

Samarbetsarenor 

Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland 

IFO Åmåls kommun 

Medpro Clinic Åmål 

Öppenpsykiatrin Bäckefors Rehabkoordinator Stefan Krawczynski 

Samvux- Åmål 

 

Webbplatser för att öka innovationskompetensen:  

https://hejainnovation.se/ 

Expedition Mondial Stockholm 

www.innovationsguiden.se 

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg | sfhelsingborg.se 

tjaenstedesign-psykiatri-slutrapport.pdf (aesam.se) 

https://hejainnovation.se/
https://www.expeditionmondial.se/
http://www.innovationsguiden.se/
https://sfhelsingborg.se/
https://aesam.se/assets/files/dokument/slutrapport/tjaenstedesign-psykiatri-slutrapport.pdf
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Kompetenshöjande och strukturövergripande insatser  

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser   
Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi      

Workshops Tjänstedesign  

Nationell FINSAM konferens 

Kick Off BIP konferens 

Utbildning BIP progressionsmätning 

 
Utveckling Samverkan 

Samverkansträffar med finansierade medarbetare, Integrerad samverkan   

Deltagande i Internkonferens Klarälvdalens Samordningsförbund 

Slutkonferens Projekt ALL-IN 

Samverkan och utvecklingsdagar Samordningsförbunden Väst, Förstudie Gränsgångare inför ev ESF 

projekt 

BÅD-ESÅ dag för styrelse, beredningsgrupp och finansierade medarbetare, ”BÅD-ESÅ 10år” 

Dialoger FINSAM Säffle, projekt Värmlands framtid och Säffle vårdcentral 

Samverkansträffar och dialoger lokalt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng  

  
Övrigt 

Information till KF Bengtsfors kommun och Dals-Ed. 

Deltagande i nätverk Samordningsförbunden Värmland och Västra Götaland. 

Gemensamma presidier med förbunden i Värmland och Arvika/Eda separat. 

Årsmöte NNS. 

Deltagande i Nätverk Tjänstedesign, nationellt. 

 

 

 
 

 

 


