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Sammanfattning och redovisning från System för Uppföljning av 

Samverkan (SUS) 
 

Under 2018 är det 196 deltagare som finns redovisade med personnummer och namn i det 
gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utöver det finns 53 personer som vill vara anonyma och  
492 deltagare som registrerats som en ”volym”.  Det betyder att sammantaget har över 700 
deltagare på ett eller annat sätt kommit i kontakt med aktiviteter som förbundet helt eller delvis 
finansierat under 2018. En del insatser har varit mer coaching, praktiskt arbete med individer, men 
större delen av insatser har bestått mer av att samordna/koordinera ordinarie verksamheter utifrån 
individernas behov. Antal volymärenden förklaras av hög grad konsultativa insatser tex 
Samverkanskontoret i Säffle. Där redovisas antalet medarbetare i våra system som på olika sätt är 
involverade i samverkan som utgår från insatsen (ca 200.)  
 
Utöver har diverse utbildningsinsatser och samverkansaktiviteter berört ca 400 medarbetare vid 
våra myndigheter. Vid varje insats har deltagare räknats enbart en gång även om det handlat om 
flera tillfällen men det förekommer att samma medarbetare deltagit i flera olika  
utbildningsinsatser.  
 
 
Redovisning från System för Uppföljning av Samverkan, SUS, kring deltagare i finansierade 
insatser. 
 

 
 
Insatsnamn 

Budget 
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågående 

delt  

Antal  
nya  

anonyma  

Budget  
antal  

v-insats 

 
Antal  

v-insats 

 
Utfall  

kostnad 

  170 196 86 84 118 53 370 852 4 478 000 

En väg in för vuxna               36 50 000 

En väg in för vuxna individ 50 96 34 37 60 2     531 000 

FK konsultation             20 10 9 000 

Hälsoskola och 
omvärldskunskap               48 257 000 

Individ Samverkan 40 44 16 24 24       559 000 

Individ Samverkan 
konsultation               20 50 000 

Kartläggning/Utvärdering             20 25 352 000 

Ny svenska för nysvenskar               15 52 000 

Omställningen Värmland               43 252 000 

På spåret BÅDESÅ 30 13 13   13       110 000 

Samverkanskontoret             30 20 502 000 

Samverkanskontoret 
konsultation               200 50 000 

Samverket               60 50 000 

Samverket individ 30 32 21 16 17       563 000 

UngVux-centralen               15 50 000 

UngVuxcentralen Individ 20 11 2 7 4 51     494 000 

Utbildning             300 230 231 000 

Utveckling av samverkan               130 316 000 

 
 
 
 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2018&BUDGETAR_FR=2018&MANAD_FR=201801&MANAD_TO=201812&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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Könsuppdelad statistisk 
 
Deltagarflöden visar att andelen män är högre än andelen kvinnor som deltar i individinriktade 
insatser. Av deltagarna registrerade med personnummer är det 39% kvinnor och 61% män. (Jmf 
2017 43% kvinnor, 57 % män.) 

 
 

Åldersfördelningen visar att det är flest personer i åldern upp till 29 år som tar del av insatserna. 
Män är mer representerade i åldern upp till 29 år och kvinnorna procentuellt fler än männen i 
ålderskategorin 45-59 år.  

 
 
Utbildningsnivån är inte särskilt ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. Sammanfattningsvist har 
fler antalet män utbildningsnivån grundskola och gymnasium, då antalet fler kvinnor har 
högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning. 
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Vad gäller försörjning före och efter för kvinnor i finansierade insatser så är det tydliga förändringar 
av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och ingen offentlig försörjning. Kvinnornas behov av 
försörjningsstöd och aktivitetsstöd har minskat efter insats och ökat andel har ingen offentlig 
försörjning. 

 
 

 
 
 
 
 
När det gäller försörjning män, före och efter insats är det tydliga förändringar på flera områden. En 
tydlig minskning har skett på samtliga, främst försörjningsstöd, aktivitetsstöd och ingen offentlig 
försörjning.  
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83 deltagare har avslutats i insatser och av dem har 54 personer (65%) gått till arbete och studier, 
21 kvinnor och 33 män. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt 

 

Insatsägare 

Bengtsfors kommun 

/Arbetsförmedlingen 

Kontaktperson 

Per von Krogh  

 
Insatsens namn 

En väg in för vuxna Samordnare Karin Dahl  
 

 

Slutsatser 

- En väg in bidrar till ett gott samverkansklimat samt enkla och snabba vägar mellan parterna. 

- Kontinuerliga flerpartsmöten med deltagarna skapar förutsättningar för hållbara resultat för 

deltagaren.  

- Ett lösningsfokuserat förhållningssätt och tilltro till deltagarens process säkerställer att 

deltagarens fokus står i fokus. 

- Tydlighet kring hur samverkan och i vilka forum med vården och Försäkringskassan behöver 

ytterligare utvecklas.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Veckomöten och Metodmöten. En gång i veckan träffas handläggare från IFO, AF, jobbcoacher och 

Arbetsterapeut från AME och samordnare/processledare för En väg in. På dessa möten lyfts 
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deltagarnas ärenden upp för att säkerställa att alla deltagarna har en, utifrån deltagarens 

förutsättningar, pågående planering. Metodmöten sker en gång i månaden och ger 

handläggargruppen möjlighet att diskutera strukturella frågor samt bjuda in övriga aktörer för att 

ytterligare bredda kontaktnätet och lära oss om andra verksamheter inom kommunen som kan vara 

till nytta för deltagarna och för handläggarna. 

Arbetet i En väg in är indelat i tre spår. Arbets- och Studiespåret, Hälsospåret och Etableringsspåret 

(under utveckling). Deltagare i En väg in bjuds in till flerpartsmöten med handläggare från de parter 

som är involverade i individens ärende. På dessa möten görs kartläggning och planering. Mål 

formuleras på kort och lång sikt. Aktiviteter och andra insatser följs sedan kontinuerligt upp under 

hela processen. 

Förutom Vecko- och Metodmötena i En väg in träffas parterna även i handläggargruppen FINSAM. 

Mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, Arbetsförmedlingen, Individ och 

Familjeomsorgen, AME-Arbetsmarknadsenheten och Vården-Närhälsan Bengtsfors och Psykiatrin. 

Mötena hålls en gång i månaden där vi dels lyfter upp vad som är på gång i våra olika verksamheter 

och enskilda avidentifierade ärenden där flera myndigheter är involverade. 

Måluppfyllelse 

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 i En väg in. 

- Mer effektiv användning av samhällets samlande resurser. Minskade kostnader för bidrag i 

offentliga system.  

Målgrupp:  

- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har eller riskerar behöva 

försörjningsstöd.  

- 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. 

Vi har totalt haft 97 deltagare i En väg in. 35 nya deltagare har skrivits in och 38 deltagare har 

avslutats varav 24 mot arbete/studier. Andra orsaker för utskrivning har varit flytt, sjukdom och 

föräldraledighet.  

Samverkansdag/Lösningsfokuserat förhållningssätt. Under våren 2018 har handläggargruppen i 

En väg in för vuxna haft 1/2 dag om samverkan med utgångspunkt i ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt. Dagen har gett handläggare möjligheten att ta upp ämnen och teman för att 

ytterligare förstärka samarbetet. Deltog gjorde IFO, Socialpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, AME och 

Psykiatrin Bäckefors. Tre av de områden handläggargruppen lyfte upp har arbetats vidare med 

under året. Målet var att hitta konkreta lösningar som lätt kan implementeras i verksamheten. 

Måndagsmöten och Metodmöten- Veckomöten varje måndag samt metodmöten en gång i 

månaden. 
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Individen i strukturen- Individens fokus i fokus- I En väg in vill handläggarna ytterligare utveckla 

och tydliggöra att det är individen/deltagaren som är i fokus och äger sitt ärende. Detta kräver insikt 

från handläggarna och tydlighet i mötena.  

Praktiksamordning- Behov av att utveckla samordning om praktikplatser finns. Kommunens 

Jobbcoacher har kunskap om så väl privata näringslivet och kommunens verksamhet. 

Jobbcoacherna deltar regelbundet i måndagsmöten och handläggarna kan också boka tid med 

jobbcoacherna och deltagarna då det behovet finns. 

Finsamdialog 5/9- Som ett resultat av arbetet i Tjänstedesignprojektet Insikt bjöds parterna in för 

en dialog kring resultatet samt för att ytterligare bidra med kunskap och erfarenhet kring frågorna. 

Inventering Vården- För att få en bättre bild av hur kontakter ser ut mellan parterna påbörjas en 

inventering av kontaktvägar med vården. Inventeringen innehåller även att klargöra vilka behov som 

föreligger kontakt med vården och övriga parter och hur vi kan formulera dessa behov.  

Projektets styrkor:  

Till projektets styrkor hör att både handläggare och chefer från Arbetsförmedlingen, AME, 

Integrationsenheten, IFO och Vuxenutbildningen vill samverka och är eniga om och ser nyttan med 

samverkan. Detta medför korta och effektiva vägar mellan dessa parter vilket gynnar deltagarna 

 

Att metoden Tjänstedesign delvis har implementerats i arbetet med deltagare. Vilket gör att 

förutsättningar för att hitta rätt insatser i rätt tid till rätt deltagare stärks. 

 

En väg in för vuxna är ett fungerande forum som allt fler känner till och vill delta i. 

 

Projektets svagheter:  

Tydligheten behöver utvecklas både för deltagare och för handläggare T.ex. vad det gäller vad En 

väg in innebär för deltagaren, vilka förväntningar ställs på deltagaren och vilka förväntningar kan 

deltagarna ha på En väg in. Tydlighet behöver också utvecklas när det gäller att individens fokus 

står i fokus.  

Försvårande omständigheter kan vara att handläggare slutar eller byter till nya uppdrag vilket får till 

följd att man tappar tid och kontinuitet i ärendena. Samt när det sker omorganisation inom 

myndigheterna i nuläget Arbetsförmedlingen.  

Det är fortsatt önskvärt att få mer samverkan med vården och Försäkringskassan.  

 

Långsiktiga effekter 

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

Vi har lärt att för hållbara och bestående resultat behöver fokus ligga på individens verkliga behov 

och förutsättningar. Kontinuerliga flerpartsmöten med individen ger resultat, bland annat ser vi hur 

viktigt det är att få en samsyn kring vad individen behöver för stöd och vad som är en rimlig 

planering. Vi ser också att när handläggare från olika myndigheter har samma grund att utgå ifrån 

och samma fokus gynnar det deltagarna i En väg in. För deltagarna innebär det färre och mer 

effektiva möten. Genom att ärendet lyfts in i En väg in säkerställer vi att ärenden inte hamnar 

”mellan stolarna” och att i samverkan få till den gemensamma planeringen och att den kontinuerligt 

följs upp gör skillnad. Insatser med arbetsförmågebedömning på AME är en bra start för individen 

för att få underlag för vidare planering mot arbetsprövning/praktik utanför verksamheten på AME. 
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Samarbetsarenor 

Exempel på samarbetsarenor för deltagare i EVI är bland annat; AME Arbetsträning, Praktik och 

Arbetsförmågebedömningar, IFO och andra insatser via socialtjänsten, Rehabkoordinatorer 

Närhälsan Bengtsfors, Vuxenpsykiatrin Bäckefors, Arbetsförmedlingens insatser och program och 

KUT-Konsultativt Utredningsteam, bestående av Arbetsterapeut, psykolog och Socialkonsulent. 

Vuxenutbildningen Bengtsfors, Integrationsenheten Bengtsfors, jobbcoacher och Hälsoskolan, 

FINSAM-möten, Försäkringskassan och Frivilligcentralen Bengtsfors. 

Insatsägare 

Bengtsfors kommun 

Kontaktperson 

Ulrika Moberg  

 

Insatsens namn 

Hälsoskola med fördjupad samhällsinformation  
 Projektledare Tove Noxfeld   
 

 

Slutsatser 

Hälsoskolan har under året genomförts med fem arabisktalande grupper och en somalisktalande, 

med 10-13 deltagare i varje grupp. (sammanlagt 69 personer) Ingen grupp är den andra lik och även 

om innehållet är ungefär detsamma varierar det hur djupt vi går in i olika delmoment beroende på 

gruppens intresse. Kulturella skillnader blir också tydliga och behöver uppmärksammas för att 

innehållet skall bli meningsfullt. Innehållet med information kring vård och samhällstjänster samt 

kunskap om egenvård, tid att reflektera över sig själv och hälsoval har känts alltifrån relevant till 

väldigt viktigt.  

Vi har märkt att rekryteringen är viktig så att deltagarna är välinformerade innan de kommer och har 

fått en chans att välja då kursen bygger på frivillighet. Därför är det goda samarbetet med 

arbetsförmedlingen av stort värde.  

Feedback och utvärderingar ger tydliga indikationer på att kursen är meningsfull för både deltagare 

och samarbetspartners och vi ser att innehållet ligger rätt i förhållande till målen som angetts i 

ansökan.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Arbetsförmedlingen rekryterar deltagarna till hälsoskolan och vi har märkt att det är bra att vara 

noggrann i den processen. Tydlig information om innehåll och att kursen är frivillig.  

Projektledaren har hållit i alla gruppträffar tillsammans med språkstöd och fixat med scheman och 

kontakter med alla samarbetsparter.  

Möten med styrgrupp vid tre tillfällen under processens gång som en värdefull möjlighet att hålla 

kursen och bolla svårigheter.  

I ansökan framgår att man tänkt att gruppen skall träffas tre gånger i veckan men nu ses gruppen 

två gånger i vecka á 3 timmar, för att dels få ihop det med övriga aktiviteter i etableringsuppdraget, 

men också för att innehållet skall vara relevant och intressant.  

En tredje träff skulle kunna handla om gemensam träning, men det har visat sig svårt av många 

anledningar. Dels en uppfattning hos de flesta deltagarna att män och kvinnor inte bör motionera 

tillsammans, men också deltagarnas olika hälsostatus och rörlighet gör det svårt att hitta lämplig 

gemensam aktivitet. Hur vi förhåller oss till väder, vind och kläder är en annan faktor som gör att det 

i praktiken visat sig svårt att hålla gemensam träning.  

 

Projektledaren är inte tvåspråkig som angivet i ansökan utan vi arbetar istället tillsammans med 

språkstöd. Fördelarna vi ser med det är att alla anstränger sig lite mer för att prata svenska, men 
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också att personen som agerar språkstöd får en möjlighet att utöka sina språkkunskaper och på så 

vis komma ut på arbetsmarknaden och närmare målet av egen försörjning.  

 

Måluppfyllelse 

Målen var: 

Deltagarna känner sig stärkta att kunna påverka sin hälsa 

Att den enskilde bättre kan tillgodogöra sig insatser under etableringen samt i ett framtida arbete. 

Öka möjligheten för nyanlända att orientera sig i sjukvården.  

Spridningseffekt till familj och vänner.  

Att nå minst 70 personer under projektets gång.   

Vi ser i feedback och utvärderingar att vi når dessa mål.  

 

Projektets styrkor: Många intresserade och kunniga samarbetspartners som har eget intresse av att 

nå vår målgrupp, t.ex Närhälsan, tandläkare, banken, NTF mm.   

Gruppens storlek och kursens struktur möjliggör flexibilitet för deltagarna att till vissa delar styra 

innehållet utifrån behov och intresse samt tiden att beröra det personliga för att bygga motivation till 

fler aktiva hälsoval.  

Strukturen med en styrgrupp ger infallsvinklar och synpunkter från många håll. 

Projektets svagheter: Hälsoskolan är ett projekt bland många andra aktiviteter som erbjuds under 

etableringsfasen. Det händer att det krockar något med övriga aktiviteter som ingår i deltagarnas 

program.  

Svårigheten att få till en mer djupgående träningsform tillsammans. 

Svårt att både hitta och behålla språkstöd då vi bara kan erbjuda 20% anställning.   

Svårighet att hitta en pålitlig och fungerande utvärderingsform. 

 

Måluppfyllelse:  

Enligt delvis skriftliga men mestadels muntliga utvärderingar upplever deltagarna projektet som 

givande och positivt. Vi har fått feedback om hälsomässiga resultat som att sova bättre, sluta äta 

socker, sluta röka, promenera mera, känna mindre stress och oro. Man upplever även den mer 

informerande delen kring hälsa och samhällstjänster som klargörande och viktig.  69 personer har 

deltagit i hälsoskolan fördelat på 6 grupper. Målet var 70 personer 

Långsiktiga effekter 

Hälsoskolan har varit en värdefull del av etableringen och integrationsenheten vi tror på en 

fortsättning genom ESF-projektet All-in. Hälsoskolan finns med som en punkt på olika 

samverkansmöten. Kontinuerlig diskussion om förbättringar och utveckling med t.ex styrgrupp 

 

Samarbetsarenor 

Vårdcentral med sjuksköterska, kurator, sjukgymnast, barnmorska, Folktandvården med tandläkare 

och tandsköterska, Räddningstjänst, Bibliotek, Dalslands sparbank, Bengtsforshus, NTF, Polisen, 

IFO, Träningsstället, Språkvänsprojektet, Jobbcoacher. Vi upplever att dialogen varit berikande och 

verkligen gett ökad förståelse åt båda håll. 
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Insatsägare 

Dals-Eds kommun 

Kontaktperson 

Eva Sjötun AMI 

 

Insatsens namn 

INDIVID SAMVERKAN  Samordnare  Inga-Lill Tellskog Per-Erik Norlin 

 

Slutsatser 

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

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

med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte heller fått diagnoser, stöd och hjälp i 

rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått möjlighet att stegförflyttas utifrån de 

förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med kommunen och då oftast Ifo, och en slutsats 

vi har dragit är att det finns ett mycket stort behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till att skapa en 

vardagsbudget, ringa fordringsägare/kronofogde osv. Ekonomi är en stor bit vad det gäller trygghet 

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

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

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

stöttar individen på sin väg ur missbruket.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

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

ganska jämt fördelat från de andra myndigheterna. Nytt för i år är att vi ska använda de samtycken 

som finns på respektive myndighet. När vi får in ett samtycke bokas sedan flerpart med berörda 

personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Vi jobbar väldigt aktivt med att hitta 

vägar till deltagarens personliga mående och att i samarbete med berörda myndigheter skapa en 

trygghet under tiden. Vi har startat ett tydligare samarbete med boendestödjare från 

Ensamkommande. Då fler av ungdomarna valt att avsluta sina studier, jobbar vi gemensamt i linje 

med att få ut dem i sysselsättning. Vi ser tydligt att för de individer som tycker det är jobbigt med 

skolan handlar det ofta om obehandlade trauman. Inlärningsprocessen påverkas starkt av detta. Vi 

är i stort behov av möjlighet till insatser från vård och psykiatri. Under 2018 har vi jobbat utifrån ett 

”Årshjul” som har syftet att tydligare nyttja de resurser vi har i vår enhet. Det har också en tydlig 

riktning vad gäller temat hälsa. Fasta tider med fysisk aktivitet och även dialog om vad hälsa är och 

hur vi kan påverka vår situation till ett bättre mående. Vi har för avsikt att Lösningsfokuserat 

arbetssätt ska genomsyra arbetet i vår verksamhet oavsett vilken personalgrupp man tillhört. 

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 samverkansparters förutsättningar. Tydligast i nuläget är den omorganisation 

man har inom Arbetsförmedlingen. Långa väntetider till kurator och psykolog både på Närhälsan och 

Psykiatrin påverkar också våra deltagares möjlighet till stegförflyttning. Förra året startades 

Extratjänster upp och i dagsläget har vi 17 personer som har den insatsen. De flesta är inne på sitt 
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andra år, de har alltså fått en förlängning. Vi fortsätter att jobba för att de ska komma ut i ett arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

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. Detta göra att vi på våra APT kommer börja 

med handledning för alla som jobbar inom AMI. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är 

”samkörda” och att vi har samma plattform att utgå ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig 

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

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

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

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

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

känner tillit till vårt arbetssätt. 

 

Samarbetsarenor 

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

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

bättre och tydligare. EDiT- Ett Dalsland i Tillväxt- har tillsammans med Arbetsförmedlingen gjort en 

djupanalys kring kompetensbehov så nu har vi en god bild om den lokala arbetsmarknaden och 

kommande behov. 

Insatsägare 

Säffle kommun  

Kontaktperson 

Sanna Bertilsson AME 

 
Insatsens namn 

Samverkanskontoret  samordnare Sven-Olof Sjödin  

 

Slutsatser: 

Samverkan är nödvändig för att skapa lösningar som kräver aktörsöverskridande insatser. Vi ser det 

i samverkanskontorets lokala samverkansforum och det bekräftas återkommande av deltagande 

handläggare, vid regionala nätverksträffar och på nationella seminarier och konferenser.  

De viktigaste parterna i Säffle deltar i samverkan eller känner till verksamheten, arenor finns, god 

vilja finns. Det som bromsar samverkan har mest att göra med olika aktörers regelverk, 

organisation, budgetar, arbetsbelastning, mindre med förståelse för behov och helhetssyn. Ett 

exempel är när alla ser att sociala investeringar är lönsamma för helheten så finns inte struktur och 

strategier som krävs. Ett annat är när utbildningsinsatser skapats så kan de inte fyllas för att de som 

bedöms lämpliga inte kan få CSN-stöd eller annan ekonomisk försörjning under tiden 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Processen bygger på Samverkanskontorets tre mötesformer. Onsdagsmötet med fokus på 

ungdomar, Handläggargruppen med fokus på rehabilitering, fredagsmötet med fokus på 

långtidsarbetslöshet.  

I utvecklingsarbetet har lagts vikt vid att jobba med mötesform och innehåll i mötet. Det gäller alla tre 

mötesformerna. Del av mötet avhandlar aktuella frågor som är av allmänt intresse. Det kan vara 

information om respektive parts förutsättningar för samverkan. Vid den delen av mötet uppstår 

diskussioner som belyser problemområden och hur de påverkar del av mötet avhandlar samverkan 

där man söker lösningar för individer. 
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En viktig del i samverkan är att handläggare/tjänstemän och närmaste chefer möts. Struktur är bra 

men personliga kontakter ökar intresse och engagemang. Ett exempel är mötet den 19 juni där 

representanter från samverkande parter deltog. Syftet var att: 

- få bättre kunskap om varandras förutsättningar för samverkan  

- förstå den personliga rollen för en framgångsrik samverkan 

- bli inspirerade att samverka 

 

Ett tillägg till planen är medverkan i projekt om Tjänstedesign tillsammans med 

samordningsförbunden i Värmland. Medverkan innebar att Processledare deltog i projektets 

återkommande möten/utbildningar och knappt 20 medarbetare från samverkande parter deltog i en 

Medarbetardialog om tjänstedesign 26/9. 

 

Samverkanskontoret har varit inblandat i det ungdomsprojekt som AME startade i oktober. Syfte 

vara att stegförflytta ungdomar med försörjningsstöd och att pröva en metodik inför ett ESF-projekt 

2019 

 

Måluppfyllelse 

Samverkanskontoret med dess mötesformer har bidragit till:  

- Att upprätthålla påbörjade samverkansformer mellan AF, IFO, AME, Landstinget mfl. 

- Att öka/upprätthålla kunskap/förståelse för andras uppdrag och samverkansförutsättningar. 

- Handläggare från olika aktörer har i samverkanskontoret ett forum som har effektiviserat 

jobbet och minskat ledtider. Ett exempel är de över 100 extratjänster tillsattes under 2019 

där samverkan var en del i process för matchning och rekrytering.  

Övriga exempel är när projektet Värmlands Framtid avslutats och de unga som fyllt 20 med behov 

av fortsatt stöd riskerade att hamna utan stöd. Där har inte minst skolan via Kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) och projektet Värmland tillsammans visa av erfarenheten sett behovet av 

samverkan. 

Antal konsultationer i handläggargruppen förväntades öka jämfört med 2017. Det blev inte så, när vi 

diskuterar inom gruppen så framförs argument att SIP-möten fungerar bra, att samverkanskanaler 

används direkt mellan handläggare och andra former av flerpart med handläggare och kunder. Vid 

sidan av dessa förklaringar så finns en bild av att samverkan mellan socialtjänst och vård kan 

utvecklas.  

AME-ungdomspraktik, påtaglig skillnad för fem av tio som gått vidare mot arbete/studier och fem 

som bedömts behöva annat stöd har ”överförts” till andra aktörer för fortsatt stöd.  

 

Projektets styrkor: Visar på utvecklingsområden och ökar kunskap hos deltagande parter hur det 

påverkar förutsättningar att nå resultat. Har visat sig öka intresset för samverkan även utanför 

Samverkanskontoret. Ett exempel är att personal från Kommunala aktivitetsansvaret och ESF-

projekt Värmlands nya och skolkurator, som ser samverkanskontoret som ett forum för att 

konsultera och följa upp resultat för individer.  

Kompetensbank – Vid samverkansmöten finns hög kompetens samlad från en bredd av olika 

kompetenser. Rätt använd gör det skillnad för individer. 

 

Projektets svagheter: Liten möjlighet att påverka strukturella förändringar som sannolikt skulle 

förbättra resultat. Ett exempel är ärenden där regelverk/förutsättningar från AF, CSN och socialtjänst 

bromsar/hindrar lösningar. I samverkan kan man vara överens om och med en individ om en lämplig 

planering men strukturer hindrar. 
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Långsiktiga effekter 

Att personliga kontakter och snabba kontaktvägar bekräftas vara framgångsfaktorer. Resultat och 

erfarenheter sprids vidare vid nätverksträffar och olika former av möten. Processledare som har 

insyn i andra samverkansformer och kunskap om andras förutsättningar för samverkan är en fördel 

 

Samarbetsarenor 

Följande parter har varit i regelbunden kontakt med samverkanskontoret under 2018:  

- Arbetsförmedlingen: handläggare med uppdrag inom de sk garantierna, funktionshinder, unga-F, 

etablering och sektionschef.  

- Arbetsmarknadsenheten i Säffle kommun: verksamhetschef, arbetsmarknadscoacher 

- Socialtjänsten: Handläggare inom försörjningsstöd, integrationssamordnare 

- Kommunal Socialpsykiatri/LSS 

- Försäkringskassan: har inte deltagit i samverkansmöten men har  

- Primärvården: Deltar i handläggargruppen  

- Psykiatrin: 1:a linjen har vetskap om och har ständig inbjudan till samverkansmöten men har inte 

deltagit i samverkansmöten på samverkanskontoret. 

- ESF-projekten Värmlands framtid, Värmlandsmodellen, Värmlands unga 

- Kommunala ungdomsverksamheten Ungdomens hus 

Följande aktörer har i vid minst ett tillfälle deltagit i samverkansmöte: 

- ESF-projekten Värmlands unga och Värmland tillsammans 

- Personligt Ombud: har haft informationsmöte under hösten för inbjudna handläggare från 

samverkansparter, syfte med mötet varv att Personliga Ombud ska veta vilka samverkansformer 

som finns och samverkansparter ska få kunskap om Personliga ombud, målgrupp, väg till hjälp och 

vad hjälpen innebär. 

- Gode män 

- Mittpunkt i Säffle, arbetar med service för utrikesfödda 

 

Insatsägare 

Årjängs kommun 

Kontaktperson 

Jessika Bergman socialtjänsten  

 
Insatsens namn 

Samverket – ett kontor för Samverkan  
Samordnare Sven-Erik Danielsson 

 

Slutsatser 

Vi kan konstatera att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller samarbetet mellan 

myndigheter för de individer som har det svårast i samhället. Flera myndigheter stramar åt för denna 

kategori människor. Rent ekonomiskt så flyttas ansvaret över på kommunen och försörjningsstöd i 

många fall. Vi får tyngre och tyngre fall att jobba med och på grund av detta så behöver vi tänka 

brett och över gränserna. Det tar längre tid och det krävs mer resurser för att hitta lösningarna och 

en viktig del i detta är att individen har sin försörjning klar under tiden vi jobbar med dem för att 

kunna gå vidare. Samhället är i dag komplext och det är inte bara jobblinjen som är aktuell utan det 

är många pusselbitar som ska falla på plats för att hitta en lösning för individen.   

Men vi ser också att det blir viktigare och viktigare att lyssna på människan vad de vill och inte tro att 

man har lösningen klar för att få ett resultat. Detta resultat leder ofta till sparade pengar för 

samhället och framförallt mindre mänskligt lidande. Vi ser också att kontakter mellan handläggare 

blir mer och mer viktiga för att samarbeta kring individerna. 
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Finsam har en mycket viktig del i detta arbete att stötta individen på dennes nivå och många 

individer är oerhört tacksamma att det finns ett stöd av denna art för individen har svårt att se 

lösningarna och svårt att förstå myndigheternas olika system och regler. Vi är på god väg men har 

en hel del kvar för att nå fram till en acceptabel nivå.  

När vi ser på utvecklingen med flera som blir utförsäkrade och långtidsarbetslös så skulle det satsas 

mer på denna typ av verksamhet för att hjälpa individen tillbaka till arbetslivet 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Processen har sakta men säkert gjort framsteg och vi ser en förbättring mellan myndigheter när det 

gäller samarbetet. Vi upplever att Finsam/Samverket har en stor del i detta arbete eftersom 

myndigheter kontaktar oss och vill ha en dialog kring deltagare och även när det gäller möten för att 

diskutera gemensamma frågeställningar. Vi har i Samverket under året jobbat med att implementera 

ESF-projektet Värmlands Framtid för att permanenta det projektet som tar hand om de som hoppat 

av skolan i förtid. Vi har kontaktat alla deltagare för en uppföljning och flera är nu inskrivna hos vår 

ungdomscoach och har fått individuella planer.    

Vi har strukturerat om handläggargruppens möten från att diskutera individer till att diskutera hur vi 

kan samarbeta kring individerna och på så sätt har det kommit till nya aktörer som vill delta. Här får 

vi också kunskap och informationsutbyte mellan aktörerna för att bli mer insatta i varandras uppdrag 

och regler samt uppdatering om nyheter. Vi har möten 1 gång i månaden med uppehåll under 

semester. 

Vi har fyllt på med aktörer och sammanställt vilka resurser som finns hos de olika aktörerna för att få 

vetskap om och för att kunna samarbeta på ett annat plan. Vi ser också en bättre förståelse om hur 

de olika aktörerna jobbar och vilka problem som de brottas med. Detta förstärker min tro på att 

aktörerna vill samarbeta över myndighetsgränserna. Ett steg i rätt riktning är att myndigheterna 

själva fyller på med handläggare när någon byter arbetsuppgifter eller arbetsort för att de ska ha en 

representant i gruppen 

Måluppfyllelse 

Målen var: 

Att deltagare med utgångspunkt från eget deltagande ska nå en egen försörjning, gå till studier eller 

få rätt ersättning utifrån arbetsförmågan. 

Målet är uppnått genom att vi löpande under 2018 har haft ca 20 st inskrivna, 19 st är avslutade och 

av dessa har 8 fått jobb, 3 st har börjat studera vilket innebär att 58% av de avslutade har hitta 

lösning till egen försörjning eller utbildning.1 har erhållit sjukersättning, 4 har återgått i rehabilitering 

och 3 är avslutade p g a annan orsak. De som gått i egen försörjning har en del gjort det genom 

anställningar med lönebidrag och på så sätt bygger upp ett nytt skyddsnät. 

Någon har fått den ersättning som ska vara aktuell för dagen. Vi har även jobbat med en del 

deltagare som inte är registrerade eftersom det har varit korta insatser så kallade konsultationer, 

totalt så rör det sig om 60 deltagare som registrerats som volyminsats i SUS 

 

Projektets styrkor 

Vi lyssnar på deltagaren och startar där deltagaren står för att hitta lösningarna och inte presentera 

lösningar som inte individen vill ha. De har fått rätt hjälp snabbt och de informeras att det är de som 

äger processen för att hitta stegförflyttningen. Att bygga tillit och förtroende och informera individen 

om skyldigheter och rättigheter är också en viktig del. Vi skickar inte individen mellan myndigheter 

och vård utan vi tar in den hjälp som vi behöver till individen. 
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En annan del i projektet är att vi hela tiden utvecklar samarbetet mellan de aktörer som är knutna till 

Samverket och på så sätt hittar vi nya vägar för individen. Genom detta arbetssätt ökar vi kvaliteten 

på jobbet. 

Vi har även startat en intressant utbildning i Tjänstedesign för att utveckla samverkan, det handlar 

om att definiera, undersöka, tolka, utveckla och testa idéer som är behovsbaserade. Detta är ett 

mycket intressant verktyg för att förstå individens behov och verkligen tillgodose individens önskan. 

Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en metod där samskapande är centralt för att skapa 

förståelse för individens hela livssituation. Om vi dessutom säkerställer att samverkan sker med 

individens fokus i fokus, fungerar hela plattformen som en utvecklingsmotor för hållbara, 

efterfrågade och relevanta välfärdstjänster för individer i behov av samordning från flera parter i 

arbetslivsinriktad rehabilitering 

Många individer saknar ett sammanhang, känner maktlöshet. – Möjligheterna i samverkan är att 

inge hopp och förmedla trygghet med långsiktig planering. Det är flera och för många aktörer runt 

individen. Genom samverkan kan vi minska och samordna aktörerna och på så sätt spara både tid 

och pengar. 

Projektets svagheter 

Det finns svagheter i att det är en del byråkrati som kunde avskaffas och så har vi de långa 

handläggningstiderna på de olika myndigheterna och vården som gör att processen stoppar upp. Vi 

brottas också med ständiga omorganisationer som inte leder till kortare handläggningstider. Det sker 

också förändringar i regelverken som inte alltid blir till fördel för individen p g a att man ska spara 

pengar. 

 

Långsiktiga effekter 

Vi har lärt oss att om individen som ofta har en komplex situation och har tappat gnistan får rätt hjälp 

snabbt så ökar möjligheten till egenförsörjning markant. När aktörerna samarbetar kring individen 

hittar vi lösningarna på problemen.    

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 

 Arbetsförmedlingen med arbetsförmedlare, psykolog och terapeut. 

 Försäkringskassan med handläggare för sjukskrivna och funktionsnedsättning. 

 Fackföreningar 

 Landstingets vårdcentral med läkare, psykolog, kurator, första linjen och 

rehabiliteringssamordnare. 

 Privat läkarmottagning Töcksfors, med läkare, sjukgymnast och kurator 

 Kommunala verksamheter så som Socialtjänsten, Skolan, Vuxenskolan, Lss-Handläggare 

Biståndsbedömare samt Arbetsmarknadsenheten. 

 Personligt Ombud i Västra Värmland. 

 Kyrkeruds Folkhögskola 

 Näringslivet i Årjäng 

 

Verksamheten har ökat mellan parterna genom gemensamma möten och kartläggning av vad de 

olika parterna kan hjälpa till med. Det händer ofta att de tar kontakten och vill samarbeta kring 

individerna 
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Insatsägare 

Åmåls kommun 

Kontaktperson 

Mia Hed Ung Vux centralen 

 
Insatsens namn 

Ungdoms och Vuxencentralen Peter Olsson  

 

Under året har störst fokus lagts på att försöka utveckla den verksamhet som tidigare skapats på 

Kungsgatan 2 (ungdomsgården Husets lokaler) i centrala Åmål. Bla har personalen gemensamt 

skapat målsättningar och visioner för nästa år. Generellt kan man säga att målet har varit och är att 

skapa en relevant mötesplats för unga vuxna som hör till målgruppen och med fokus på 

hälsofrämjande aktivitet och sysselsättning. Målgruppen är unga vuxna (18-30) som har behov av 

flera insatser parallellt. Andra verksamheter har fortsatt involverade för att komma med input till 

verksamheten och för att remittera in nya klienter.  

Verksamheten är också fortsatt representerad vid olika samverkansmöten. På tisdagar där det 

samverkas generellt med olika aktörer gällande psykisk/ fysiskhälsa och socialt arbete. Med jämna 

mellanrum så träffas ungdomsteamet för att arbeta med frågor som rör aktivitet och sysselsättning 

för unga vuxna mellan 18-25år och som har behov av insatser från fler än en aktör. Ungdomsteamet 

samlas också varje onsdag för att samverka i direktkontakt med klinterna. 

Det har också planerats för viss omstrukturering av verksamheten för att möta nya behov.  

Måluppfyllelse 

Målen var: 

Minska psykisk ohälsa i Åmåls kommun genom samlade resurser kring medborgaren 

Ungdoms- vuxencentralen och Drivhuset ska vara lättillgängligt och i ett tidigt skede möta 

medborgaren för att ge det stöd som behövs/krävs. 

 

Projektets styrkor: 

Att verksamheten är lättillgänglig och kan erbjuda tid relativt omgående. Många olika kompetenser 

finns att tillgå. Att verksamheten kan erbjuda friskvård. Nära samverkan med andra aktörer.  

 

Projektets svagheter: 

Risk att andra aktörer på ett lättvindigt sätt hänvisar till verksamheten utan samverkanskontakt.  

Risk att verksamheten växer och att lättillgängligheten försämras. 

Risk att verksamhetens ”gränser” gentemot andra instanser är otydliga. 

 

Insatsägare 

Åmåls kommun 

Kontaktperson 

Björn Odot- Andersson 

 
Insatsens namn 

Ny svenska för nysvenskar pedagog  Eja Ferm  

 

Slutsatser 

Några deltagare har uppskattat det positivt att gruppen har varit liten, de har upplevt att de fått extra 

stöd och förståelse och hamnat på en praktik där de fått prata svenska 

Flest deltagare uppger dock att de upplevt bristande kontinuitet av lärarresurs, ingen struktur i 
upplägg och innehåll, under praktiken har det varit främst fokus på själva arbetsuppgifterna och inte 
språkinlärningen. 
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Några deltagare nämner också att de upplever att många pratat sitt modersmål och inte svenska 
under såväl teorin och praktiken så språkutvecklingen blivit låg. 

 
Genomförandet – Arbetsprocessen 
Det har varit ett samarbete mellan kommunala vuxenutbildningen och arbetsliv och integration i 
Åmåls kommun. Planeringen skedde gemensamt kring innehåll och upplägg av teori och praktik. 
Det blev tre grupper med få deltagare, sex i varje grupp för att kunna individanpassa undervisningen 
och att deltagarna blivit sedda och hörda. Praktiken på utvecklingscenter skedde två dagar/vecka 
med handledare som individanpassat arbetsuppgifterna utifrån tidigare arbetserfarenheter och 
önskemål om framtida arbete. På praktikplatsen har även språkstöd funnits. 
Pga att deltagarna har haft olika skolbakgrund och några är analfabeter, har skolundervisningen och 
gruppindelningen fått anpassats i hög grad. Två grupper har varvat undervisning och praktiskt 
arbete på Utvecklingscenter och den tredje gruppen har haft extra resurs i form av personal som 
pratat deras modersmål och några har även fått avstå praktiska arbetet pga medicinska skäl. 

Måluppfyllelse 

Målen var ökad kunskap inom svenska språket. 

 

Projektets styrkor: 
Liten grupp deltagare, individanpassad insats och variationen mellan teori och praktik 

Projektets svagheter: 
Bristande struktur i innehåll och kontinuitet av lärarresurs, låg språkutveckling, många deltagare 
som pratat sitt egna modersmål, ingen svensktalande i omgivningen i skolan och på praktiken. 
 

Långsiktiga effekter 

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

 
Framgångsfaktorer är mindre grupper, mer tid för personal att ge stöd, bekräfta och se individerna, 
samt individanpassa utifrån behov. 

Mindre bra att ha grupper där deltagare pratar samma modersmål då tendensen blivit att man pratar 
sitt modersmål i högre grad än svenska.  

 

Insatsägare 

Samordningsförbunden 

Värmland/Dalsland 

Kontaktperson 

Elina Svensson 

 
Insatsens namn 

Tjänstedesign för ökad samverkan 2018 

 

Måluppfyllelse:    

Uppdraget: Tjänstedesign för ökad samverkan.  

Uppdraget resulterade i ett flertal lärdomar och reflektioner som synliggjorts efter att ha utforskat 

Finsam Värmland/Dalsland som plattform ur ett designperspektiv under ett år. 

Lärdomarna i punktform: 

 Att fokusera på ett gemensamt värdeskapande  

 Att aktivera flera sinnen  

 Att involvera flera aktörer  

 Att ha individens fokus i fokus  
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 Att bygga förmåga att använda designmetodik  

 

Projektets styrkor: 

Designmetodiken är något som många visar intresse och nyfikenhet inför. Det har gjorts många 

spännande projekt och uppdrag inom Experio Lab, som man inom förbunden har sneglat på under 

uppdragets uppstart. Vilket har varit en styrka i arbetet.  

Vidare visar flera förbund runt om i Sverige intresse för arbetet vilket gör att Värmland/Dalsland blir 

en föregångare i arbetet och kan ge en draghjälp till andra förbund.  

Under senare delen av året i samband med att en ökad förmåga och förståelse för metoden och 

arbetssättet infunnit sig, har också perspektivet kunnat lyftas till tjänstedesign för 

verksamhetsutveckling av förbunden i Värmland/Dalsland. Vilket på riktigt kan påverka strukturerna 

och verksamheten kan gå mot att organisera sig tydligt utifrån människors behov.  

Projektets svagheter: 

Att vara delaktig i utvecklingsprojekt kräver nyfikenhet, tålamod och intresse. Då det ofta handlar om 

att ompröva det ”vanliga” tankesättet och arbetssättet. Detta är oftare lättare sagt än gjort.  

Precis som många andra kunskapsområde kräver designmetodiken att man ”utsätter sig” för den för 

att få ökad kunskap och förståelse, något som kräver tid och engagemang. För såväl chefer som 

projektmedarbetare.  

Genom att uppdraget har fått en bra stöttning från förbundscheferna har projektledaren fått flera 

möjligheter att presentera projektet i olika forum. Tiden har hjälpt uppdraget att få fäste och kan nu 

uppvisa resultat som stöttar fortsatt arbete och förankring ytterligare.  

Slutsatser  

Uppdraget att jobba med tjänstedesign för att utveckla samordningen mellan parterna utifrån 

individens perspektiv, har bara blivit tydligare och fått ett större värde under året 2018. Att 

tjänstedesign måste genomsyra hela verksamheten från styrelse till projekt och insatser, för att 

skapa värde för individer som är i behov av stöd, eller riskerar att hamna i behov av stöd, känns som 

ett viktigt och värdefullt arbete för att öka välfärden för medborgarna.   

 

Hur ser implementeringsplanen ut för kommande år? 

Arbetet under 2019 kommer att utgå från de insikter/lärdomar som gjorts under 2018. Målet 2019 är 

att ha byggt in design-kapacitet i form av förmåga och ökad kunskap som ska underlätta förbundens 

eget fortsatta utvecklingsarbete.  

Hur kan resultat och erfarenheter spridas? 

Resultatspridning genom förbundens egen ökade förmåga och kunskap bör spridas under 

länsövergripande kunskapsöverföringstillfälle för att säkerställa effektiv resursanvändning.  

På vilket sätt har projektet bidragit till att samverkan ökat mellan parterna?  

Om parternas tjänster samordnas utefter medborgarens perspektiv, blir effekterna ett bättre 

resursutnyttjande av våra gemensamma offentliga resurser och bättre samverkan mellan parterna.  
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Insatsägare 

Åmåls kommun 

Dals-Ed kommun 

Bengtsfors Kommun 

Kontaktperson 

Ulrika Kvamme 

Fredrik Andersson 

Andreas Andersson 

 
Insatsens namn 

På spåret 

 

Projektet startade 1/10 i tre kommuner, Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål. Målen i projektet är bland 

annat att se vad ungdomar, behöver för stöd för att i första hand ta sig tillbaka till studier, i andra 

hand hitta en väg in i arbetsliv. Ett annat av målen är att se till att de unga får relevant hjälp. Tre 

ungdomshandledare rekryterades och arbetsuppgifterna i projektet är bland annat att stötta, 

motivera och vägleda ungdomarna att komma i kontakt med relevant hjälp och ge stöd utifrån en 

helhetsbild av ungdomen. Metodiken tjänstedesign används för att säkerställa användarinvolvering.  

 

Projektet har endast pågått under tre månader, sammanfattningsvis hittills är att processen mot 

arbete och studier tar längre tid än förväntat. Många av dessa ungdomar behöver annat stöd innan 

de är studie-/jobb redo. Många behöver kontakt med andra instanser innan de kan ta steget mot 

studier-/arbete. En del ungdomar är i behov av utredning men måste ha stöd att ta sig dit. Någon 

annan behöver stöd, men måste motiveras att ta hjälpen. En annan ungdom når inte fram till rätt 

instans – det lyckas alltid blir fel och personen kommer ingenstans. Någon av ungdomarna vill ha 

hjälp men får inte komma intill.  I alla dessa fall måste annat ske innan steget mot studier och arbete 

är möjligt. Människor måste ges rätt förutsättningar i studier och arbetet – annars bygger vi tillfälliga 

lösningar där individer kommer misslyckas.  

 

Hittills upplevda styrkor i projektet är: Tid och ork att se och stötta ”hela” människan, att 

handgripligen kunna följa med individen. Tillgänglighet – här finns inga telefontider att passa. Det 

går att ringa hela dagen. Att projektet är större än den enskilde, förhoppningsvis utmynnar det i 

något som gynnar andra unga längre fram. Stora utmaningen och svagheten är att ett år är kort tid 

och frågan är hur många ungdomar som kommer hinnas med.  

 

Utbildning/Konferenser   

Januari  

NNS ordförande konferens, deltagare 3. 

Mars 
Spridningskonferens kring tjänstedesign Karlstad, deltagare 80. 
 
Förflyttande samtal, Mats Bergling, Bengtsfors, deltagare 35. 
 

April 

Nationell FINSAM konferens Göteborg, deltagare 20. 

Maj  

Religionsvetarna ”Psykisk ohälsa – kulturella föreställningar och förhållningssätt i Afghanistan, 

Somalia och Syrien, om att skapa ett nytt liv i exil, deltagare 120. 
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Vägvisaren, Trollhättan, deltagare 4. 

Augusti/September 

Medarbetar/FINSAM dialoger med Tjänstedesign i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Årjäng och Säffle, 

deltagare 95. 

November  

NNS höstkonferens, Stockholm, deltagare 2. 

SKL konferens: Återgång i arbete vid sjukskrivning, Stockholm, deltagare 3. 

Fördjupning Förbundschefsrollen, Nationella Rådet Stockholm, deltagare 1. 

Grundkurs tjänstedesign, SKL Innovationsguiden, Stockholm, deltagare 4. 

December  

Tjänstedesign kring ökad samverkan Karlstad, deltagare 4. 

Utveckling Samverkan 
 

Regionalt 
På ”regional nivå” är förbundet delat med länsgränsen och det betyder att förbundet hela tiden delas 
upp i en Värmlands del och en ”fyrbodal” eller Västra Götalandsdel. Till vissa delar kan man se 
förtjänster med kunskapsöverföring och att man kan ta del av kompetens över gränsen.  
 

Tjänstedesign  
Tjänstedesign för utveckling av samverkan är ett exempel på samarbete mellan förbunden i 
Värmland. Tjänstedesign är ett utvecklingsverktyg som man använder inom Landstinget i Värmland 
och som i flera projekt tillfört ny kunskap utifrån ett medborgarperspektiv. Under året har förbundet 
gemensamt finansierat en tjänstedesigner. 
 

Ansökan om ESF medel 
I Värmland söker man medel i regionen Norra Mellansverige och för Dalslandskommunerna är 
ansökningar till region Västsverige. Det betyder att för vårt förbund kan vi inte söka ett gemensamt 
projekt där förbundets kommuner ingår. Det blir därför extra viktigt med samarbete om förbunden 
ska stå som projektsökande. 
 
I Värmland pågår ett arbete med att se vilka idéer man har kring grupper som är långtidssjukskrivna 
och/eller arbetslösa och sjuka med försörjningsstöd. Under året utfördes ett analysarbete inför en 
ESF ansökan. 
 
I ”Fyrbodal” lämnades på nytt en ESF ansökan in kring Ökade övergångar till en arbetsmarknad 
med särskilt fokus på invandrade kvinnor, ”ALL-IN”. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
Grästorp stod som projektägare och från vårt förbund valde Bengtsfors kommun att delta. Ansökan 
beviljades i december. 
 
  


