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En Väg In – Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Per Von Krogh 

Samordnare Karin Dahl 

 

Slutsatser 

 

- Integrerad samverkan med deltagare i FINSAM och parter är en framgångsfaktor för att 

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

självständighet och egen försörjning.  

- Pandemin och omorganisationer 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 förlänger deltagarnas tid i insatsen.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s insats En väg in i Bengtsfors kommun handlar om samverkan, 

att skapa goda förutsättningar för samverkan och att utveckla och hålla i samverkansprocesserna. En 

väg in har individens perspektiv i fokus och med stöd i metoderna tjänstedesign och 

lösningsfokuserat förhållningssätt verkar En väg in för att sprida kunskap om metoderna och vilka 

effekter det har för individ och samhälle.  

 

En väg in har veckomöten 1 gång/vecka för avstämningar och uppdateringar kring de egna 

verksamheterna och vid behov kring enskilda ärenden. Mötena är ett viktigt forum för 

metodutveckling, processledning och för att handläggare från olika parter och enheter i Bengtsfors 

kommun ska känna till varandra och lätt kunna veta vem man kan kontakta när man behöver stämma 

av och/eller planera för gemensamma möten med deltagarna. På veckomötena deltar 

Arbetsförmedlingen, AI-arbete och integration Bengtsfors kommun och IFO-Individ och 

familjeomsorgen. 

Samordnaren för En väg in håller även i FINSAM-möten 1 gång/månad. Dessa möten representeras 

av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, LSS, Individ och Familjeomsorgen, AI-Arbetsmarknad 

och Integrationsenheten, 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. I 

genomsnitt lyfts två till tre individärenden per möte. I det här sammanhanget lyfts, i regel, mer 

komplexa ärenden än i En väg in. 

 

En väg in verkar för att sprida metoden/förhållningssättet tjänstedesign. Genom Nätverket för 

tjänstedesign, som startades av samordningsförbunden Värmland/Dal, tar nätverket ansvar för att ta 

till vara och sprida kunskapen vidare. Nätverket för tjänstedesign planerar 6 workshops i 

tjänstedesign för medarbetare och parter i förbunden Värmland/Dal under hösten 2021.  
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Bild 1. Stegen mot egen försörjning 

 

 

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  

 

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 
Under hösten kommer Indikatorer användas för utvärdering kring mål och måluppfyllelse. 

I En väg in har totalt 94 deltagare tagit del av den samverkan som En väg in innebär. Vid 

halvårsskiftet finns 62 pågående deltagare. 11 nya deltagare har skrivits in under 2021 och 32 

deltagare har avslutats. 12 deltagare har skrivits ut mot arbete (6 till subventionerade anställningar 

och 6 övriga) och 5 deltagare har börjat studera. Andra orsaker för utskrivning kan vara flytt, fortsatt 

rehabilitering eller föräldraledighet.  
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Antal volymärenden, ärenden som tagits upp i En väg in och FINSAM som inte är inskrivna i SUS 

från april till och med augusti ligger på ca 30 stycken. 

Ungdomar registreras 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. 

 

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.  

 

De forum för handläggare och medarbetare som finns, veckomötena och FINSAM-mötena, är ett 

konkret sätt att underhålla och utveckla samverkan. Dessa möten tillsammans med det dagliga 

samarbetet där handläggare och medarbetare från olika parter samverkar ex v. genom flerpartsmöten 

med deltagare bidrar till ett hållbart samverkansklimat. 

 

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. 

 

En väg in har fått extra medel för att under hösten 2021 pröva 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 En väg in 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 En väg in 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. 

 

En väg in behöver, i och med detta, skruva på vad insatsen är och vilka som hör till målgruppen. Det 

verkar rimligt att fokusera på deltagare med hälsoproblematik med behov av samordning. Deltagare 

som står långt ifrån arbetsmarknaden men har en utredd arbetsförmåga och söker arbete skrivs ut 

men får fortsatt stöd av Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadssekreterare. 

 

 

Projektets styrkor:  

- I Bengtsfors kommun finns ett tydligt arbetsfokus med kompetenta och engagerade 

rekryterare, arbetsmarknadssekreterare och handledare som träffar de deltagarna regelbundet. 

- Bengtsfors kommun har en egen arbetsterapeut som ansvarar för arbetsträning och 

arbetsförmågebedömningar. 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   

- Samverkan med Öppenpsykiatrin Bäckefors, LSS och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM. Allt 

fler deltagare lyfts in i En väg in via FINSAM. 

 

Projektets svagheter:  

- Den mest tydliga svagheten i projektet är när parter/handläggare inte kommer på möten och 

inte längre deltar i samverkan. Vi vet att deltagarna vill att vi samverkar. Vi vet också att 

deltagarna stegförflyttas tack vare samverkan. Trots det är samverkan något som ibland inte 

prioriteras hos parterna. 

- Det finns en otydlighet kring vem/vilka som arbetar med deltagarna med hälsoproblematik 

och i vilken mån och i vilka forum man samverkar kring dessa individer. 

- För att deltagare i En väg in 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.  

 

Långsiktiga effekter 

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

 
Bild 2. Arbetet i En väg in står på tre ben 

 

En väg in bidrar till ett gott samverkansklimat vilket leder till hållbara resultat för deltagarna. Det 

betyder att den förändring som deltagaren med stöd från En väg in 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. 
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En väg in 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 har vi lärt oss under året som gått med pandemi och med 

omorganisationer. 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. 

 

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  

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 Nina Magg 

 

Slutsats 

Behovet av samverkan i Åmål är fortsatt stort. Läget blir snabbt sårbart då parter inom samverkan 

gör förändringar i sina organisationer eller då parterna uteblir helt från samverkan, alla instanser 

påverkas när detta sker. Detta skapar oro både inom och utom organisationen men allra störst oro 

skapar det hos klienterna/patienterna, deltagarna i Finsamteamet då förändringar förutom oro, skapar 

många praktiska frågeställningar och klienterna kan inte få några svar på vissa av frågorna.  

Deltagande av alla instanser är av yttersta vikt. 

Genomförande och arbetsprocess 

Projektet Finsamteamet i Åmål fortgår under 2021. Den 1 februari bytte man samordnare. Dock har 

arbetet 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. När deltagaren får egen 

försörjning eller väljer att avsluta sitt deltagande i Finsam av någon anledning skrivs de ut och en ny 

får erbjudande att ingå i Finsam.  

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

inom samverkan. Även planer för fortsatt stegförflyttning och behov av insatser kring deltagaren 

förs. Fem teamsmöten har hållits under första halvåret. Uppehåll på grund av semestrar under juli 

och augusti. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har haft representanter med på varje 

teamträff 2021, däremot har vårdcentralen Medpro Clinic, uteblivit från varje träff och ingen 

ersättare har varit närvarande. Detta har haft en stor negativ påverkan och försvårat arbetet kring 

deltagarna. 

Måluppfyllelse 

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

psykiatrin och vårdcentral så har denna samverkan haltat på grund av utebliven representant från 

vårdcentralen. Övrig samverkan fungerar bra.  

Samverkan omfattar tio personer som är aktuella på ekonomiskt bistånd och har kontakter med 

flertalet av de organisationer/myndigheter som ingår i Finsamteamet, detta har fungerat väl. Dessa 

tio har en planering och väntar på behandling/utredning och/eller kontakt med andra aktörer. 

 En person har erhållit aktivitetsersättning. 

 En person har erhållit sjukersättning. 

 En person har börjat studera. 

 En person har fått jobb. 

 Sju volymärenden har lyfts. 

 

Under hösten kommer Indikatorer användas för utvärdering kring mål och måluppfyllelse. 
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Projektets styrkor 

Finsamteamet i Åmål har blivit ett sammansvetsat team som upplever styrkan i att vara det ”lilla 

teamet”. Ett team där alla parter kan komma till tals, en trygghet och arbetsgemenskap. Frågor och 

funderingar och diskussioner förs öppet.  

Information från verksamheterna delges de övriga i teamet. 

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 är ofta jobbigt för deltagaren. 

Ytterligare två representanter har försvunnit och ej ersatts. Det är en arbetsmarknadssamordnare från 

Jobb och Utvecklingscenter och en representant från enheten arbete och försörjning. 

Samverkansarenor 

Samverkan inom Finsamteamet 

SIP-möten 

Enheten Arbete och försörjning, Åmåls kommun 

Enheten Jobb och utvecklingscentrum, Åmåls kommun 

UFÅ, ungdomsprojektet, Åmåls kommun 

In Åmål, integrationsprojekt, Åmåls kommun 

Långsiktiga effekter. Vad har vi lärt oss? Hur sprids resultatet? 

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. 

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 har ställt till det med 

begränsningar i möten, som har ställts in eller skjutits på framtiden. Pandemin har skapat 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. 
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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. 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. 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.  

 

Covid-19 har påverkat samhället 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. Vi har även under våren haft vår kommunala verksamhet AME stängd för 

arbetsträning och praktikanter. Trots svårigheter under våren har vi fått ut några personer i anpassad 

anställning och vi har en bra dialog med verksamheter i kommunen och privata näringslivet. 

 

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. Under året har det blivit tydligare att personer inte alltid 

får den individuella hjälpen/stödet de behöver av myndigheter utan myndigheten utgår från deras 

system och det passar inte alltid individens behov vilket då drabbar flertal av våra deltagare i Finsam. 

Detta leder då till att flera av deltagarna hamnar “mellan stolarna” och kommer inte vidare i sin 

process.  

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

Bäckefors. Vi har tidigare 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 har vi under våren haft kontakt med psykiatrin via telefon och mail vid behov istället för 

att vara på plats.  
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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. 

Under våren 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.  

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

Under året har flera i personalen utbildats i detta förhållningssätt samt att vi har gått utbildningen 

ACT.  

Arbetet och förhållningssättet med tjänstedesign har använts när vi har tagit fram grunden till vår nya 

insats Incheckningen. Det är en insats som riktar sig till arbetssökande och långtidssjukskrivna i 

Dals-Eds kommun. Vi vill erbjuda en trygg och utvecklande plats med regelbundna öppettider dit 

man är välkommen så ofta man själv upplever sig ha nytta av det. Med stöd av våra coacher ges det 

möjlighet att arbeta med livsstilsförändringar och stegförflyttningar mot en mer meningsfull tillvaro - 

på deltagarnas egna villkor.  

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 våren har vi sett resultat i form av anpassad anställning för några av de deltagare vi lagt ner 

mycket tid på tidigare år. Det är viktigt att belysa att förarbetet tar mycket tid för denna målgrupp 

kring coacha, samordna och koordinera möjligheterna.  

 

Arbetet med indikatorer fortsätter och under våren har enkäter samlats in och insamlandet fortsätter 

även på hösten. 

 

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  
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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.  

 

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 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 fem 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 fått igång ett samarbete med de handläggare på Arbetsförmedlingen som arbetar 

mot Dals-Eds kommuns invånare. En handläggare har vi digitala avstämningar med emellanåt och 

deltar även digitalt i Finsam mötena en gång i månaden. Detta samarbete är positivt för våra 

deltagare 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 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.  

 

Vår coach Pelle Norlin har gått i pension under året. Vi har fått finansiering av Finsam till att anställa 

en person i ca 6 månader som kommer att hjälpa till att starta upp Incheckningen under hösten 2021.  

 

Svagheter eller utmaningar med individsamverkan 

 Långa kötider, framförallt inom vården gör att processer tar lång 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 personavhängt vilket gör att processer påverkas av 

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

göra om ganska ofta. 
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 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 ska individsamverkan fylla – minimera risken att individer faller mellan stolarna, 

det kan bli många, är vi rustade att hantera det? 

Styrkor och möjligheter med individsamverkan 

 Väl upparbetade kontaktvägar möjliggör processer och stegförflyttningar t ex det nära 

samarbetet med psykiatrin. 

 Samarbetet internt mellan AME 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 tro 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 Evelina Öström 

 

Slutsatser 

Handläggargruppens funktion får inte samma effekt som tidigare. Arbetsförmedlingen har varit den 

part som lyft flest antal ärenden tidigare. 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. Den sammanhängande bilden av en 

individs situation och behov minskar på grund av detta, vilket resulterat i att det varit svårt att 

vidhålla handläggargruppens arbetssätt.  

 

Samverkanskontoret har bidragit till att lyfta behov av samverkan mellan parterna. Utifrån 

konsultationsärenden har vi lokaliserat vart samverkan brister mellan verksamheterna och i arbetet 

med individerna. Genom det har behov av nya arbetssätt uppkommit för att kunna stötta parter och 

individer i behov av samordning.   

 

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

samordningsbehov och konsultativt stöd av parterna. Däremot saknas effektivitet när ärenden 

behöver tas vidare.  

 

Trots covid-19 har vi kunnat genomföra mötena över digitala plattformar, vilket fungerat bra vid 

kunskapsöverföring och information. Individerna påverkas negativt av att myndigheter och 

verksamheter inte haft möjlighet till fysiska möten. Flera av de individer som koordinator arbetar 

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.  

Arbetsprocessen – Genomförandet 

Handläggargruppen har pågått som vanligt 1 gång i månaden fram till och med april. Det har funnits 

möjlighet att lyfta individärenden och lyfta generella frågor som rör samordning och samarbete 

sinsemellan parterna.  

 

Fredagssamverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet samt 

vuxenutbildning har pågått som vanligt varannan vecka. Mötet har syftat till kunskapsöverföring 

kring läget inom verksamheterna, extratjänster och utbildning.  

 

Koordinator är mötesledare för samtliga möten. Bjuder in samtliga mötesdeltagare, för 

minnesanteckningar och samlar in eventuella individärenden som ska lyftas till mötena.   

I dialog med förbunds chef har Handläggargruppen har tillfälligt pausats till och med december 

2021. En uppföljning görs om kunskapen om varandra minskat samt om det finns behov av att ha 

kvar handläggargruppen i samma form eller en annan typ av form. Från och med april 2021 tas  
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ärenden som behöver lyftas med flera parter med koordinator som tar vidare ärendet med lämpliga 

parter och individen.   

Fredagssamverkan med arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen har 

pågått som vanligt fram till juni 2021. I och med att handläggarna från arbetsförmedlingen får nya 

uppdrag är det osäkert om fredagssamverkan kommer fortsätta på samma sätt till hösten eller om det  

blir en mer inriktad samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och Säffle lärcenter kring 

utbildningar. Fråga lämnas till chefer om hur arbetsförmedlingen kommer delta. 

 

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

ekonomiskt bistånd kommer insatsen även få en ny inriktning. En socialsekreterare och FINSAM-

koordinator kommer under juni-december 2021 att arbeta med omkring 30 individer som varit i 

behov av försörjningsstöd under lång tid. Syftet är att kartlägga och arbeta med deras behov av 

samordning och insatser för att komma till rätt försörjning. Insatsen är förankrad med förbunds chef. 

 

Måluppfyllelse 

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

för dem. Fortsatt uppföljning sker under hösten med Indikatorerna. 

Säffle vårdcentral är en part som saknas i samverkansarbetet. Förbunds chef, koordinator, chef för 

arbetsmarknadsenheten samt chef för vårdcentralen har haft ett möte kring deras deltagande i 

samverkan, vilket nu ses över.  

Det pågående projektet Värmlands arbetskraft för personer mellan 15-30 år som varken arbetar eller 

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

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 samverkanskontoret samt vad 

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

arbetar med i SUS, främst ärenden från handläggargruppen. 

 Samverkanskontoret behöver användas i större utsträckning än vad det gör idag. Idag saknas 

vissa parter i våra möten och ärenden för konsultation minskar. Som är ett led av det fokus 

som just nu läggs på verksamheterna.   

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

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

individen.    

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

avslutar sin anställning.  
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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. 

Samverkanskontoret används i nya projekt för att använda befintliga arbetsgrupper för att på ett vis 

säkerställa implementering av positiva effekter från projekten.  

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

 

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, 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 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 kontinuerligt, dels med Ulrika Ling, Bitr. Verksamhetschef 
Stöd och Omsorg, Jenny Svendsen, 1:e socialsekreterare ekonomi/vuxen och Helene Ohlsson, 

Förbundschef BÅD-ESÅ. 

 

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

socialtjänsten och socialsekreterare har stärkts då jag sedan årsskiftet har haft mitt kontor på 

socialkontoret. Det har underlättat samarbetet och socialsekreterare säger att de har fått god hjälp av 

att mig i olika ärenden och i kontakten med myndigheter.  

 

Under hösten 2020 hade personal från Psykiatrin i Arvika, Årjängs kommun och BÅD-ESÅ ett 

digitalt möte för att presentera och beskriva varandras verksamheter. Jag var också och träffade 

psykiatrisjuksköterskorna som möter de patienter som är från Årjäng. Efter det tycker att samverkan 

med psykiatrin har blivit bättre. Är med på SIP, har kontakt med arbetsterapeut, samverkansmöten 

och kontakt kan tas från båda håll för frågor eller funderingar. Det finns även en bra kontakt med 

kurator på Vårdcentralen i Årjäng.  

 

På grund av Covid – 19 har det under våren varit svårare att få personer på praktik/arbetsträning. 

AMI till exempel har haft stängt för nya deltagare men öppnade i början av sommaren upp för 

arbetsträning/praktik utomhus.  

 

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. Kontaktvägar finns in till respektive myndighet och information kan inhämtas på individ- 

och organisationsnivå.  

 

 

Måluppfyllelse: 

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.  
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 Förmågan till egen försörjning ökar.  

 Deltagarens egen medverkan och delaktighet är en viktig utgångspunkt.  

 

Under hösten kommer Indikatorer användas för utvärdering kring mål och 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. Under våren 2021 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. Under senare delen av våren/början av sommaren har det 

varit möjligt med mer fysiska möten.  

 

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

Ett samarbete har skett med de privata aktörerna i vissa av de deltagare som är inskrivna i BÅD-

ESÅ. 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.   

 

Några av de individer som deltagit i Integrerad samverkan har fått svara på NNS indikatorer. 
Resultatet av det visar att individerna till stor del anser att insatsen varit till bra stöd för dem.  

 

Att deltagare inom projektet Integrerad samverkan 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.  

 

Projektets styrkor  

Bra samarbete och samverkan med socialtjänsten  

Samarbetet och samverkan med Psykiatrin har stärkts under 2021 

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

 

Projektets svagheter   

Ingen kontinuitet i Finsam Handläggargrupp 

Saknas arbetsterapeut för att ge arbetsprövningar en tyngd i underlag till personer som söker 

sjukersättning eller aktivitetsersättning.  

Saknas lokal/mötesplats för de deltagare som inte klarar av att arbetsträna/praktik. Ett första steg att 

börja med, att träffa andra, att få stöd i hur de ska gå vidare, eventuellt ha någon gruppverksamhet.  

 

 

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.  

 



19 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 1, Delårsbokslut januari-augusti 2021; Verksamhetsberättelser perioden januari-augusti 2021, Integrerad samverkan i kommunerna och ALL-IN 
Bengtsfors kommun. 

 

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

 

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 upplever att handläggarna från de olika myndigheterna har en vilja och positivitet till samverkan 

inom Finsam. Samverkan har skett även om Finsam Handläggargrupp inte har varit aktiv. 

Kontaktvägar för samverkan finns inom de olika myndigheterna I Årjäng är samverkan med 

socialtjänst god och även samverkan med psykiatrin har också stärkts under 2021.  
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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 målgruppen har sämre förutsättningar 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 män och även startat upp en grupp för kvinnor. Trots Covid-19 har vi kunnat genomföra det 

mesta som varit planerat. 

 

Genomförande – Arbetsprocess  

 

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 utrikes födda 

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 tillträdde 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. Vi har varit noga med att Folkhälsomyndigheten rekommendationer. 

 

Insatsansvarig har också genomfört 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” 

Deltagarna har haft en mycket bra digitalt närvaro, trots att det är svårt att få gästföreläsare, 

studiebesök m.m. har vi kunnat ordna digitala träffar med några gäster. Vi har även ordnat fysiska 

aktiviteter utomhus och studiebesök som t.ex. till Gammelgården Bengtsfors. På studiebesöket fick 

deltagarna lära sig lite mer om Sveriges historia. På en av våra utomhusaktiviteter fick deltagarna  
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prova på att gå över en frusen sjö, något som de aldrig gjort tidigare.  Flertalet deltagare tyckte att det 

var ett roligt moment och enligt en deltagare ”en upplevelse som jag aldrig ska glömma” 

 

I All in jobbar vi mycket med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsfrågor  tas upp med gruppen vid 

olika tillfällen. Metoden som används 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 så använder så har vi tittat på filmer som finns 

på urplay.se ”Nyfiken på Sverige Jämställdhet”  Vi har också tittat på ”bilder som förändrar värden” 

en bildhandbok som är skapad av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle 

kommun. Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då ämnena tagits upp. 

Utav 6 deltagare: 

 fick tre en praktikplats.  

 var det två som gick till studier och en står på kö  

 en som flyttat från kommun 

 

Till grupp 4 rekryterades nio kvinnor i samråd med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildning och 

Arbete och integration. Vi hade uppstart den 26/4 och p.g.a. Corona läget valde vi att förlägga kursen 

på distans via Teams. För kunna göra detta så smidigt som möjligt har insatssamordnaren haft 

individuella samtal. Under samtalen gick insatssamordnaren igenom Teams och deltagaren fick i 

också lugn och ro prova på Teams. 

 

Efter sommaruppehållet gjorde vi bedömningen att ha fysiska träffar, men med vaksamhet kring 

Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner.  Deltagarna har också fått träna sig på att gå in på 

Folkhälsomyndighetens websida för att uppdatera sig om vilka restriktioner som råder. De har även 

fått läxor i syfte att öka kunskapen om Covid-19 genom att gå genom in Folkhälsomyndigheten sida 

och titta på filmer om Covid-19. Vaccination har varit ett viktigt ämne som vi har tagit upp vid flera 

tillfällen.  

Deltagarna är trygga med fysiska träffar och tycker att det är mycket bättre än digitala träffar, en av 

dem sa:  

” Det här är mycket bättre, nu har jag chans att delta och engagera mig mycket mer och släppa tänka på alla störningar 

som jag har hemma och fokusera mer på lektionerna”   

Efter sommaruppehållet har deltagarna påbörjat en datakurs i de vanligaste programmen som 

Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Det har varit ett önskemål från gruppen som vi har kunnat 

förverkliga vilket deltagarna uppskattar mycket. Under hösten kommer det också startas en kurs i 

körkortsteori.  

 

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.  
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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  

 

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 Dalslands Folkhögskola är mycket 

tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska tillsammans med läraren. Flera deltagare 

uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och förstådda av lärarna. 

 

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

perioder 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.  

 

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. Dock har vi kunnat hjälpa till med 

att föreläsa i All in Mellerud om demokrati och insatsen att Vägen Vidare. Det har varit bra att kunna 

utbyta erfarenheter med andra och lära känna andra deltagare i All-In på andra ställe. 

 

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 för deltagare inom förbundets parter 

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser   
Grundkurs i ACT, Acceptance and Commitment Therapy    

Kompetensinsats Tjänstedesign inom projekt ALL-IN     

Grundutbildning Supported Employment (SE) och Individual Placement Support (IPS)  

Konferens ”Våld, En fråga om hälsa, liv och död”     

Kompetensinsats med fokus på Barnperspektivet i partssamverkan    

Seminarium om Arbetsmiljö i och vid Samordningsförbund    

Grundkurs Lösningsfokuserat Arbetssätt      

Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi      

Kompetensinsats Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och bemötande 

Workshop Tjänstedesign  

 

Utveckling Samverkan 

Samverkansträffar Integrerad samverkan i kommunerna   

Samverkansdialog Samverkanskontoret, projekt Värmlands framtid och Säffle vårdcentral  

Utvecklingsdag Integrerad samverkan, SUS och Indikatorer    

Samhällsekonomisk redovisning Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun med utvärderarna Contextio

  

Övrigt 

Information till KS Bengtsfors kommun, Dals-Ed, HSN Västragötalandsregionen och Region 

Värmland. 

Medlemssamråd. 

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 och lokalt Värmland/Dal. 

 

 

 

 

 

 


