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Sammanfattning 

Framgångsrik samverkan kännetecknas av prestigelöshet, ett tillåtande förhållningssätt och ett 

inkluderande snarare än ett exkluderande. En interaktiv processinriktad samverkansstrategi där 

det finns ett stort utrymme för lärande och mindre utrymme för organisatoriskt egenintresse är 

mer framgångsrikt än en linjär formaliserad strategi. Forskning visar också att kreativiteten att 

hitta lösningar ökar vid samverkan. Genom att inventera vilka möten som redan sker av 

samverkanskaraktär i området Kävlinge – Lomma, inom och mellan de aktörer som ingår i 

Samordningsförbundet, visar denna rapport på var det redan sker samverkan/samarbete. Det har 

också under resans gång uppdagats glapp. Några av dessa har redan överbyggts och några behöver 

man att jobba vidare med. 

Inom samverkan i samordningsförbundet Kävlinge – Lomma strävar man efter att skapa en 

samverkan som är mindre personbunden för att minska sårbarheten och överbrygga det tapp som 

det kan innebära vid personalbyten. Samtidigt visar forskning att personliga kontakter och 

förtroendefulla relationer underlättar arbetet i samverkan. En fortsatt medvetenhet om vikten av 

att det sker en överlappning/överlämning parallellt med att utveckla forum och strukturer är viktigt 

för att processer inte ska stanna upp eller avbrytas när någon byter arbete/arbetsuppgifter. 

Samverkan kräver ett ledarskap som inte är revirbevakande utan istället kännetecknas av en vilja 

att kompromissa och ge upp delar av det egna reviret till förmån för bättre helhetslösningar. I 

Kävlinge startar man under 2016 ett chefsnätverk där chefer från Arbetsförmedlingen och 

kommunen ingår. Nationella riktlinjer och direktiv inom arbetsmarknadspolitiken kräver 

överenskommelser mellan kommuner och myndigheter vilket medfört att chefer i både Lomma och 

Kävlinge kommun under det gångna halvåret träffats i nya konstellationer.  
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1 Inledning 

I Aktivitetsplanen för Samverkanskartan steg 2 beskrivs att aktiviteterna under första halvåret 

kommer innehålla intervjuer, medverkan vid möten, enkäter m m för att kunna rita en karta över 

vilka möten som förekommer idag. Detta för att få svar på vilka möten som saknas och vilka möten 

som skulle kunna tas bort. Andra inledande aktiviteter har varit att samla in goda exempel från 

olika håll där samverkan fungerar bra. Hur kan man använda sig av denna kunskap? Vilka 

jämförelser kan man göra? Vilken vetenskaplig dokumentation finns om framgångsfaktorer för 

samverkan? 

Under första halvåret av projekttiden för Samverkanskartan steg 2 har arbetet delvis avgränsats till 

att handla om den samverkan som sker för gruppen unga vuxna upp till 30 år. En inventering har 

gjorts av vilka möten av samverkanskaraktär som redan förekommer, vilka möten som hade behövt 

komma till stånd och vem/vilka funktioner som deltar i dessa möten.  

Samverkanskartan steg 2 presenterar i detta dokument en halvårsrapport som löper under nov 

2015 – april 2016. Den innehåller vad som hittills gjorts samt en analys för/förslag på vad som 

kommer att vara nästa steg. För att följa övriga Finsam-projekts rapporteringar kommer även 

Samverkanskartan steg 2 att därefter göra tertialrapporter 3 ggr/år, maj 2016 – augusti 2016, 

september 2016 – december 2016 osv. 

Inom ramen för Samverkanskartan steg 2 har det också gjorts intervjuer som inte redovisas i detta 

dokument. Dessa intervjuer har bidragit till ökade kunskaper och nya perspektiv. Anledningen till 

att de utelämnats ur rapporten beror på att innehållet endast delvis tangerat Samverkanskartans 

uppdrag. 

 

Förkortningar som används i rapporten: 

AF Arbetsförmedlingen 

FK Försäkringskassan 

SGI Sjukpenninggrundande inkomst 

SYV Studie- och yrkesvägledare 

KAA Kommunala aktivitetsansvaret (Kommunerna har enligt skollagen ett 

aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.) 

VC Vårdcentral 
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2 Framgångsfaktorer – goda exempel 

2.1 Vetenskaplig dokumentation 

 
Framgångsfaktorer för en välfungerande samverkan beskrivs i vetenskaplig dokumentation oftast 

i termer av processer. En interaktiv processinriktad samverkansstrategi där det finns stort 

utrymme för gemensamt lärande och mindre utrymme för organisatoriskt egenintresse är mer 

framgångsrikt än en formaliserad linjär strategi (Ståhl 2011). Det krävs att samverkan är starkt 

förankrat i de samverkande organisationerna samt att det finns ett stöd för samverkan på alla 

nivåer (Hultberg E.L, Lönnroth K & Allebeck P 2003). För att samverkan ska kunna fungera på ett 

framgångsrikt sätt räcker det inte med enstaka eldsjälar som driver arbetet framåt, utan det handlar 

om att skapa hållbara strukturer för samverkan. Det innebär bland annat att det måste finnas 

tillräckliga gemensamma resurser för verksamheten, tillräcklig tid för aktiviteter i samverkan samt 

möjligheter till samlokalisering eller annan fysisk närhet (Andersson, Axelsson, Bihari Axelsson, 

Eriksson & Åhgren 2010). 

 

Det finns mycket att vinna på att ha en god samverkan. Genom det kunskapsutbyte som sker ökar 

kompetensen hos medverkande aktörer. Det har också visat sig att kreativiteten i att hitta lösningar 

ökar vid samverkan (Lindqvist & Grape 1999). 

 

Vinsten och nyttan av samverkan behöver vara tydlig, det kan handla om att den ger ett effektivare 

resursutnyttjande eller bättre kvalitet i verksamheten. Motivationen att arbeta med samverkan 

måste genomsyra hela organisationerna och i synnerhet omfatta de individer som arbetar med 

samverkan/samarbete (Andersson et al 2010).  

 

I Nationella rådets kunskapssammanställning från 2010 beskriver man följande 

processinriktade framgångsfaktorer, de citeras nedan: 

 

- Flera studier förespråkar en standardisering, systematisering och formalisering av kontakter 

och informationsutbyte mellan de samverkande aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

(Franche et al, 2005; Jakobsson et al, 2005; Kärrholm et al, 2008). Detta kan ske till exempel 

genom formella överenskommelser om behandlingsprogram, gemensam planering av olika 

rehabiliteringsinsatser, eller annan form av organisering som ger regelbundenhet och tydlig 

struktur (King et al, 2006). Det är i detta sammanhang viktigt att tydliggöra de olika aktörernas 

roller, både i samverkan och i den egna organisationen (Davis & Rinaldi, 2004; Gilbride et al, 

2007). 

- En viktig faktor för en framgångsrik rehabiliteringssamverkan är att de samverkande 

professionerna och organisationerna skapar ett gemensamt arbetssätt (Axelsson & Norman, 2007; 

Kärrholm et al, 2008). Det handlar i detta sammanhang framför allt om att skapa ett gemensamt 

synsätt på målgruppens behov av hjälp och stöd. Detta kan åstadkommas genom en process där de 

olika aktörerna lär känna varandra och utvecklar en ömsesidig förståelse för varandras olika roller 

och kulturer (Gard & Larsson, 2006). Att lära känna varandra innebär också att det skapas 

personliga kontakter och förtroendefulla relationer som underlättar arbetet (Dewa et al, 2009). 

- Ett sätt att åstadkomma en gemensam grund för rehabiliteringssamverkan är genom 

gemensamma utbildningsinsatser för alla berörda parter (Davis & Rinaldi, 2004). Genom en 

gemensam utbildning kan det vara möjligt att förbättra kunskaperna om de olika professioner och 

organisationer som är inblandade, samt deras kompetens och uppdrag i samband med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta kan ge de olika aktörerna en förmåga att se den egna 

professionen och organisationen i relation till andra, vilket kan leda till ett ökat ömsesidigt 

förtroende mellan dem (Norman & Axelsson, 2007). Dessutom kan utbildningen bidra till ett 
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gemensamt språkbruk och en förbättrad kommunikation mellan aktörerna (Metzel et al, 2005; 

King et al, 2006). 

- På samma sätt som ledarskap kan vara ett hinder för samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering kan det också vara en viktig framgångsfaktor. Flera studier pekar på ledarskapets 

betydelse för en fungerande rehabiliteringssamverkan (Lal & Mercier, 2002; Wihlman et al, 2008; 

McColl et al, 2009). Ledare på alla nivåer måste vara medvetna om vad samverkan innebär och ge 

stöd till de individer som engagerar sig i sådant arbete. Samverkan kräver också ett ledarskap som 

inte är revirbevakande, utan istället kännetecknas av en vilja att kompromissa och ge upp delar av 

det egna reviret till förmån för bättre helhetslösningar (Axelsson & Axelsson, 2009). 

 

2.2 Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns sedan flera år en överenskommelse om 

hur man ska jobba i förstärkt samarbete tillsammans. Det görs årligen överenskommelser på 

nationell, regional och lokal nivå. I ”Viljeinriktning för Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans samarbete”1 har man tydligt uttalat att samarbetet sker på alla nivåer, 

nationellt/regionalt, på strategisk och lokal operativ nivå. Man skriver vidare: ”Vi ska tillsammans 

göra skillnad för våra kunder med bevarad rättssäkerhet, tydlighet samt förståelse för den situation 

kunden befinner sig i.” De olika mötesformer som finns inom detta samarbete är också tydligt 

definierade och redovisas i dokumentet ”Mötesformer i samverkan mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen”. Detta sammantaget bidrar till att man bland de handläggare, operativa 

chefer, samordnare och chefer på strategisk nivå på de båda myndigheterna, har en gemensam bild 

och förståelse för hur man på bästa sätt kan arbeta på ett sätt som är till nytta för de individer som 

behöver samordnade insatser. Det skapar en tillit och ett förtroende i samarbetet.  

En annan framgångsfaktor i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan är att samarbetet sker kontinuerligt och att handläggare/chefer träffas med 

regelbundna intervall. Dessa möten sker både genom gemensamma klientmöten och i dialoger där 

man jobbar med metodutveckling.  

 

2.3 Norra Västmanlands Samordningsförbund 

I Norra Västmanlands samordningsförbund har man sedan 2003 årligen erbjudit 

grundutbildningar i Lösningsfokuserat arbetssätt. Dessa utbildningar har genomförts med mycket 

gott resultat. En stor del av det lyckade resultatet har varit att de har genomförts i samverkan med 

olika organisationer inom ramen för samordningsförbundet vilket har lett till att samverkan har 

förbättrats och stärkts i regionen. En annan framgångsfaktor är att det Lösningsfokuserade 

arbetssättet har varit mycket användbart i arbetet med serviceanvändare av alla slag och särskilt de 

med samordnade behov.  

Lösningsfokus har dels blivit det arbetssätt som har länkat samman de olika parterna genom 

myndighetsövergripande utbildningar, konferenser mm. Dels har arbetssättet bidragit till ett 

förhållningssätt hos medarbetare som på så vis gett ytterligare synergieffekter.  

Lösningsfokus är ett dynamiskt arbetssätt som på många sätt innebär ett nytänkande inom 

områden som rehabilitering, organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Inte minst erfor 

                                                           
1 Se bilaga 1 Viljeinriktning för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans samarbete 
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man att samverkan utvecklades i samband med att man också erbjöd Lösningsfokuserade 

ledarskapsutbildningar i Norra Västmanlands Samordningsförbund.  

Lösningsfokus är sprunget ur den humanistiska psykologin och vilar på en salutogen grund. Det är 

en väl beprövad metod för positiv förändring för både individer, team och organisationer. 

Metodens radikala enkelhet fokuserar på den direkta vägen framåt, rakt mot lösningen och 

undviker det ofta fruktlösa och tidskrävande sökandet efter orsaker till problemen. Lösningsfokus 

är en dialogisk kompetensmodell där fokus är på individens önskade framtid, tidigare framgångar 

och de styrkor, resurser och nätverk som kan förklara dessa framgångar.  

Forskning har visat (Cockburn et al 1997) att Lösningsfokuserade samtal under en rehabiliterings-

process bidrar till att fler personer kommer tillbaka till arbete och dessutom med kortare sjuk-

skrivningstider som följd. Dessutom visade studien att de klienter som fått Lösningsfokuserade 

samtal hade:  

 En betydligt bättre psykosocial anpassning än kontrollgruppen 

 En upplevelse av att de hade mer support av omgivningen 

 Lättare för att klara av att ställa om till nya förhållande 

 Bättre förmåga att hantera den stress som skada/behandling innebar 

Från att från början främst ha varit en form av korttidsterapi har Lösningsfokus idag visat sig vara 

ett framgångsrikt arbetssätt både när det gäller coachning, ledarskap, teamutveckling m m.  

Utbildningarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund har riktat sig till flera organisationer 

inom rehabiliteringsområdet och varje utbildning har haft deltagare från de olika aktörerna. Därför 

har frågor vävts in i utbildningen kring hur samverkan i regionen kan stärkas och utvecklas samt 

hur Lösningsfokuserade modeller kan befrämja en sådan utveckling.  

Lösningsfokus har blivit det smörjmedel i maskineriet som håller samman samverkan och som 

bidragit till att man byggt tillitsfulla relationer. Det respektfulla förhållningssättet som blivit ett 

gemensamt paradigm möjliggör ett samarbetsklimat som inte är personbundet. Fokus på resurser 

medför att man pratar om sina klienter, sina kollegor och sina samarbetspartners utifrån deras 

styrkor och förmågor.  Beröm och komplimanger ingår som en naturlig del i de vardagliga samtalen. 

Med detta som gemensam nämnare blir samverkan/samarbete hållbart över tid.  

 

2.4 Möten – nyttan & genomförbarhet 

Samverkan handlar till mycket stor del om samtal och om möten. Dessa möten skall mynna ut i 

förbättrade möjligheter för individer som har nytta av av samordnade rehabiliteringsinsatser. De 

ska få det stöd och de insatser som bidrar till att individen kan uppnå eller förbättra sin förmåga 

att utföra förvärvsarbete.  

En förutsättning för att man ska avsätta tid för ett samtal eller ett möte är att man kan se på vilket 

sätt det är till nytta i arbetet. Det måste också vara genomförbart, tid måste finnas, parterna har 

möjlighet att träffas mm. 
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Man skulle kunna säga att viljan/motivationen för samverkan kan beskrivas i formeln: 

 Nyttan  x  Genomförbarheten = Viljan/Motivationen       (B Furman) 

Eftersom räknesättet är multiplikation innebär det att om nyttan är 0, d v s man kan inte se på 

vilket sätt mötet/samtalet/samverkan är till nytta då blir viljan/motivationen också 0. På samma 

sätt är det med genomförbarheten. Är det omöjligt att genomföra mötet/samtalet/samverkan är 

genomförbarheten 0 och viljan/motivationen också 0.   

 

2.5 Förändringsarbete 

Processinriktat förändringsarbete innebär att man tar tillvara de erfarenheter som redan finns och 

väger in en historisk aspekt av det läge som utgör nuet. Nuläget utgör avstampet för det önskade 

läget. Egentligen skulle man kunna hävda att förändring är ett tillstånd, vi lever ständigt med 

förändring (Ahrenfelt, 2001). Vi förändras biologiskt genom att gamla celler dör och nya bildas, 

våra gamla kunskaper bleknar och nya läggs till, organisationer och samhällen genomlever ständiga 

förändringar o s v. För att kunna se och förstå skeenden behöver vi utgå från tidsdimensionerna Då 

– Nu – Framtid.  

En grundläggande distinktion när det gäller att förstå förändringens karaktär är att särskilja på en 

förändring av första ordningen och förändring av andra ordningen (Watzlawick et.al., 1984).  

Förändring av första ordningen handlar om små förändringar i vardagen, det handlar om 

justeringar och förbättringar. Mycket i vardagen handlar om just sådana förändringar. En 

förändring av andra ordningen innebär däremot att hela systemet förändras eller att man går 

utanför ramarna för att lösa ett problem – vilket inte är helt lätt. Förändringar av andra ordningen 

tar mycket kraft och energi, de är ofta svåra att genomföra. Däremot att göra små förändringar i 

vardagen är lätta att genomföra och kan leda till stora förbättringar i ett längre perspektiv. När man 

gör förändringar i små steg är det enkelt att justera förändringen under resans gång. Det öppnar 

för smidighet och flexibilitet. Dessa förändringar blir av förklarliga skäl inte lika tydliga utan 

behöver noteras och ägnas uppmärksamhet för att de ska upptäckas. 
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3 Möten 

Vilka möten av samverkanskaraktär förekommer redan i Finsamområdet Kävlinge – Lomma? 

Samverkanskartan steg 2 har medverkat vid möten inom Samordningsförbundet Kävlinge – 

Lomma, möten för målgruppen unga vuxna, möten för målgruppen inom etablering/nyanlända 

och för målgruppen vuxna med samordningsbehov.  Detta för att kunna hitta svar på de 

frågeställningar som beskrivits i Aktivitetsplanen: 

 Vad är det för möten som förekommer? 

 På vilket sätt är dessa möten till nytta? För vem? 

 Vad är bra, vad fungerar redan idag? 

 Vad behöver bli annorlunda? 

 Vilka möten skulle behöva komma till stånd? Vad skulle man kunna vinna på det? 

 

3.1 Möten genom samordningsförbundet Kävlinge – Lomma 

 

 

 
 
Inom samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma träffas man för möten i Styrelsen, 
Beredningsgruppen och Idégruppen 5 ggr/år. De deltagare från de tre grupperna som intervjuats 
för denna rapport har sagt att detta är viktiga arenor för att bygga nätverk för 
samverkan/samarbete.  
 
Idégruppen är ett forum för att fånga upp idéer ute i organisationerna. Denna grupp är sprungen 
ur det som var styrgrupp för Uppdragstjänst när det var ett Finsam-projekt.  
 

Lena Sarheden Schultz 
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Beredningsgruppen är bland annat ett forum för att bereda ärenden för styrelsen. De flesta som 
sitter med i gruppen jobbar på en operativ eller strategisk nivå i sin organisation vilket medför att 
man har ett mer övergripande perspektiv. 
 
Styrelsen är de som formellt fattar besluten i Finsam. 
 
Frukostmöten är viktiga forum för att nätverka, detta är en upplevelse som tas upp av många av 
dem som intervjuats. Ett viktigt moment vid dessa träffar är att samtliga deltagare presenterar sig 
med namn, funktion och gärna något mer som bidrar till att man bättre lär känna varandra.  
 

3.2 Möten för målgruppen unga vuxna 

 

 

 
 
En av Arbetsförmedlingens prioriterade målsättningar under kommande år är att minska 

ungdomsarbetslösheten. En utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 

kommer att vara avgörande för att lyckas med detta. Regeringen har tillsatt en särskild delegation, 

Delegationen för unga till arbete (DUA), som fått i uppdrag att främja statlig och kommunal 

samverkan och utveckling av nya samverkansformer för ungdomar. Delegationen kan besluta om 

att bevilja statsbidrag till kommuner som har ingått lokala överenskommelser med 

Arbetsförmedlingen för att ytterligare utveckla och stärka samverkan. Lokala överenskommelser 

är tecknade för både Kävlinge och Lomma kommun. 

När det gäller samverkan/samarbete kring unga vuxna har de lokala överenskommelserna kring 

DUA haft stor betydelse. En överenskommelse har skrivits för Kävlinge och en har skrivits för 

Lomma. Under slutet av 2015 möttes berörda chefer och medarbetare från kommunerna och 

Arbetsförmedlingen i flera möten för att kunna utforma en lokal överenskommelse.  
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Under hösten 2015 började de medarbetare från både kommun och AF som arbetar med gruppen 

unga vuxna träffas för regelbundna tjänstemannamöten. Dessa möten ägnades åt metodutveckling 

och åt att hitta strategier för hur processerna skulle kunna flyta på så smidigt som möjligt för 

deltagarna. Man pratade om hur man rent praktiskt skulle jobba tillsammans. Man gjorde vid varje 

möte upp en planering för vad som skulle ske under perioden fram tills nästa möte. Tillsammans 

hittade man former för samarbetet, drog upp riktlinjer och planerade in fortsatta möten. Under 

2016 kommer dessa möten, ”Ungdomsmöte”, att ske regelbundet. Man träffas på Kävlinge 

Lärcentrum.  

Det finns förhoppningar i dessa grupper om att det blir kontinuitet i samarbetet, att man kan bygga 

upp ett samarbete som kan fortlöpa på lång sikt. Från Arbetsförmedlingens sida har man fördelat 

ett kommunansvar på enskilda arbetsförmedlare. Det innebär att detta ansvar kommer att lämnas 

vidare till en efterträdare om ansvarig arbetsförmedlare byter arbete/arbetsuppgifter. Från 

kommunernas perspektiv ser man det som problematiskt att det byts handläggare på AF alltför 

ofta. Ett sätt att kunna formalisera samverkan/samarbetet så att det blir mindre sårbart när 

handläggare skiftar är att man fortsätter att träffas i samverkansmöten 1 g/mån. Genom att nya 

handläggare introduceras i gruppen får de ta del av det nätverk som redan är uppbyggt. 

Under våren 2016 kommer man i ungdomsgruppen att jobba med göra ett årsplaneringsschema. 

Detta skulle kunna vara till stor nytta för att översiktligt kunna visa vad som behöver göras under 

ett år och när. Det skulle också förenkla när/om det kommer in nya personer i samarbetet. I Lomma 

har man jobbat med ”årshjul” vilket varit till stor nytta i det vardagliga arbetet. Detta ”årshjul” har 

varit bra nu när Anna Junehag ska lämna över till en efterträdare.  

”DUA i Kävlinge” är långt framme när det gäller Utbildningskontrakten. Det fungerar väldigt väl. 

Framgångsfaktorer i denna process är att man i Kävlinge kan samla de som har 

Utbildningskontrakt i en ”egen klass” där det är självklart att man har rätt till extra stöd samt att 

man gör täta uppföljningar. Man behöver komma vidare när det gäller Traineeplatser. Ett förslag 

från AF är  att kommunen tar fram platser och sedan kan arbetsförmedlarna sälja in dessa till 

arbetssökande. Så länge det inte finns en aktuell plats är det svårt att marknadsföra tjänsten till 

arbetssökande. Det finns en ansvarig person på personalavdelningen i Kävlinge när det gäller 

Traineeplatser.  

Inom ramen för DUA/ungdomsarbetet i Lomma träffas arbetsförmedlare, SYV och KAA-

handläggare för regelbundna möten. 

Kring de ungdomar som har nytta av att man träffas tillsammans för 3-partsamtal hittar man tider 

för det. I samband med att man började jobba med Utbildningskontrakt har det blivit fler 3-

partsmöten. 

I förstärkt samarbete mellan AF–FK har man flerpartsamtal kring ungdomar med 

Aktivitetsersättning eller sjukpenning. I dessa flerpartsamtal kan, förutom handläggare från AF och 

FK, också vården ingå (läkare, kurator eller arbetsterapeut). FK är sammankallande till dessa 

möten.  
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3.3 Möten för målgruppen etablering/nyanlända 

 

 

 

”Etableringsmöte” är ett forum där medarbetare från Kävlinge kommun och Arbetsförmedlingen 

träffas. Detta är ett tjänstemannamöte där man p g a samtycke från deltagarna kan diskutera en 

individs process. Från kommunen deltar tjänstemän både från Komvux, lärcentrum och 

Socialförvaltningen. Man träffas varje månad. Även medarbetare från Lomma kommun kan delta. 

Tid för nästa möte bokas in under aktuellt möte. Under mötet går man igenom de deltagare som är 

gemensamma ärenden. Deltagare som inte "trivs" i skolan/SFI kan erbjudas aktivitet på 

Uppdragstjänst. Flera individer inom gruppen nyanlända får kompletterande försörjningsstöd.  

Inom ”Etablering/nyanlända” i Kävlinge inledde man året med att ha ett gemensamt möte.  På 

detta möte deltog från Arbetsförmedlingen sektionschef Lena Sarheden Schultz och de 

etableringshandläggare/arbetsförmedlare som under 2016 kommer att arbeta med deltagare från 

Kävlinge. Från Kävlinge Lärcentrum deltog Roger Alfh, handläggare integration, SFI-lärare och 

representant från socialtjänsten. Både handläggarna från AF och från Lärcentrum hade under 

slutet av 2015 upplevt en frustration över att deltagare ”fastnade” i skolmiljön på SFI. Man behövde 

hitta nya vägar för samarbete i syfte att hitta arbetsgivare som kunde ställa upp med språkpraktik, 

prövningsplatser och arbetsträning. Det handlar om att hitta både kommunala och privata 

arbetsgivare. Man har nu förhoppningar om att denna nystart för samarbete ska leda till att 

möjligheterna att få instegsjobb ska öka, inte minst för de personer som har försörjningsstöd från 

kommunen. Lärcentrum kommer att fokusera på de kommunala arbetsgivarna och 

Arbetsförmedlingen på de privata. Lena och Roger kommer att skriva in i den Lokala 

överenskommelsen (LÖK) hur samarbetet ska se ut.  
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En lokal överenskommelser kring nyanländas etablering skrivs varje år i respektive kommun. 

Denna överenskommelse undertecknas av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, 

Migrationsverket och antingen Kävlinge eller Lomma kommun. På operativ chefsnivå träffas man 

ca 2 ggr/år, både i Lomma och Kävlinge. Vid dessa möten medverkar från Arbetsförmedlingen Lena 

Sarheden Schultz, från Kävlinge Roger Alfh och från Lomma Amelie Gustavsson. 

Kring deltagare inom etablering/nyanlända som har nytta av flerpartsamtal hittar man tider för 

detta och träffas.  

Individer inom gruppen etablering/nyanlända som inte har någon arbetsförmåga kan under vissa 

förutsättningar söka sjukersättning. Kommunen samverkar då med FK. Från kommunens sida 

upplever man att FK ej prioriterar dessa ärenden, upplevelsen är att det blir långa 

handläggningstider. I några ärenden har kommunen samarbete med VC i Kävlinge det kan t ex vara 

en person som behöver antabus.  

 

3.4 Möten för målgruppen vuxna med behov av samordnade insatser 

 

 

1 (för större bild se bilaga 6) 

 
Medarbetare från socialtjänst, Lärcentrum och Uppdragstjänst inom Kävlinge kommun träffas en 
gång per månad antingen för ärendegrupp eller handledning. En gång per halvår deltar också 
personal från Arbetsförmedlingen i dessa möten. Dessa benämns som ”½-årsmöte”. 
 
Man träffas också för flerpartsamtal. Konstellationerna i dessa möten kan se olika ut. Syftet är alltid 
att på bästa sätt hitta vad som skulle kunna vara ett nästa steg för individen.  
 
I förstärkt samarbete mellan AF – FK sker flerpartsmöten kontinuerligt, även vården kan vara med 
vid dessa möten. Medarbetarna i det förstärkta samarbetet träffas för dialog/metodmöte ca 4 
ggr/år. 
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3.5 Övergripande möten 

Samtal har förts mellan AF och Kävlinge kommun om hur en mötesstruktur skulle kunna se ut både 

på strategisk och operativ nivå. 

Arbetsförmedlingschef Carina Friis har under våren 2016 träffat kommundirektör Mikael Persson 

tillsammans med förvaltningschefer inom Kävlinge kommun.  

Operativa chefsmöten förväntas också komma igång under våren 2016. Man har pratat om att i 

detta nätverk träffas en gång per kvartal. Syftet med dessa möten är att informera varandra om vad 

som händer inom respektive organisation. På så vis hoppas man att man snabbt och smidigt ska 

kunna komma igång med olika samarbeten när det gäller nya uppdrag som t ex Extratjänster och 

Traineeplatser.  
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4 Enkätsvar 

En enkät har fungerat som ett komplement till intervjuerna. Denna har bestått av 9 frågor som kan 

grupperas kring områdena: 1. syn på samverkan/samarbete, 2. arbetssätt/synsätt och 3. 

uppföljning utvärdering. Svarsalternativen har varit: stämmer inte alls, stämmer inte så bra, varken 

ja eller nej, stämmer delvis och stämmer helt2.  

 

4.1 Samverkan/samarbete 

 

När det gäller upplevelser kring att känna sig lyssnad på i samverkan svarar en överväldigande 

majoritet att de man samverkar med lyssnar. Det är också en återkommande beskrivning i 

intervjuerna. Hittar man bara tiden för att träffas så att möten kommer till stånd, då fungerar 

samverkan/samarbete väldigt bra mellan de flesta aktörerna inom Finsam Kävlinge – Lomma.  

Även på påståendet att de man samverkar med vet vad man kan tillföra i samarbetet/samverkan 

svarar en överväldigande majoritet att man upplever att det fungerar väl.  

 

4.2 Arbetssätt/synsätt 

 

Ett synsätt där alla samverkande aktörer har en samsyn kring människors resurser och möjligheter 

är basalt för en fungerande samverkan/samarbete. I enkätsvaren kan man utläsa att 95 % tycker 

att det stämmer delvis eller helt att det synsätt man har angående människors resurser och 

möjligheter omfattas av alla i de samordnade insatserna.  

När det gäller hur de olika arbetssätten kan fungera tillsammans svarar 82% att de olika arbetssätt 

som man har i de samordnade insatserna fungerar bra tillsammans.  

 

                                                           
2 Se bilaga 2 

Stämmer delvis
40%Stämmer helt

60%

Jag upplever att de jag samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på 
mig

Varken ja eller nej
5%

Stämmer delvis
60%

Stämmer helt
35%

Det synsätt vi har angående människors resurser och möjligheter omfattas 
av alla i den samordnade insatsen
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4.3 Uppföljning/utvärdering 

 

Det finns en stor spridning för svaren kring uppföljning/utvärdering. På frågan om det finns en 

strategi för hur man arbetar med uppföljning i de samordnade rehabiliteringsinsatserna svarar 17 

% att det inte stämmer alls eller stämmer inte så bra. 50 % svarar att det stämmer helt eller delvis 

övriga svarar varken ja eller nej. Svaren fördelar sig likadant på frågan om hur uppföljning används 

för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna. 

Man kan ana att det skulle kunna finnas en nytta med att jobba vidare med frågeställningar kring 

uppföljning/utvärdering.  

 Hur skulle detta kunna genomföras i de olika målgrupperna?  

 Vilka vinster kan man uppnå genom uppföljning/utvärdering? 

 Hur kan man genomföra uppföljning/utvärdering på ett sådant sätt att det blir till nytta för 

berörda medarbetare och samtidigt genomförbart? 

 På vilket sätt kommer det att vara till nytta för klienterna om man hittar former för 

uppföljning/utvärdering? 

 

Stämmer inte alls
6% Stämmer inte så bra

11%

Varken ja eller nej
33%

Stämmer delvis
39%

Stämmer helt
11%

Uppföljning och utvärdering används som underlag för att utveckla de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna
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5 Analys – förslag 

Aktiviteterna i Samverkanskartan steg 2 syftar till: 

 Förbättrade möjligheter för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att få 
det stöd och de insatser som bidrar till att dessa kan uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete 

 En gemensam bild och förståelse för samverkan 

 En utvecklad samverkansstruktur mellan aktörerna  

 En ökad samordning av befintliga insatser 

 En ökad kännedom om varandras uppdrag och en ökad kontakt mellan nyckelaktörerna 

 En tydligare rollfördelning mellan verksamheterna, tydliggöra förhoppningar och roller 
för samverkan 

 Ökad tillit och förtroende mellan aktörerna 

 Utveckla nya och bättre arbetssätt med ökad samsyn och tydliga gemensamma mål 

 Öka modet att prova nya vägar/nya samarbetsarenor för att uppnå effekter som minskat 
försörjningsstöd, färre antal besök och att kortare processer 

 Hitta former för att göra formaliserade övergripande strategiska 
överenskommelser/avsiktsförklaringar för samverkan 

I en processinriktad samverkan/samarbete arbetar man ständigt med förbättringar i syfte att på 

bästa sätt vara till nytta för de individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. I en 

lärande utveckling arbetar man med att utveckla stöd och insatser som bidrar till att individerna 

kan uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Under halvåret nov 2015 – april 

2016 har redan mycket hänt. Mötesstrukturer har utvecklats, nya konstellationer för samarbete har 

tagit form och nya initiativ för att hitta kreativa lösningar har tagits.  

Ökade kontaktytor och nya arenor bidrar till en större förståelse för samverkan vilket i sin tur kan 

ge en gemensam bild. Inte minst har nya samverkansstrukturer inom gruppen Unga vuxna skapat 

förutsättningar för samarbete/samverkan på nya sätt. 

Både intervjuer och enkätundersökningen visar att det finns både tillit och förtroende för varandra 

i de olika konstellationerna. Lärcentrum i Kävlinge kan ses som ett nav för samverkan/samarbete. 

De som möter Lärcentrum i någon form av samarbete/samverkan beskriver denna som smidig och 

enkel, man har ett stort förtroende för det arbete som görs. Samtliga medarbetare på 

Lärcentrum/Komvux har gått utbildning i Lösningsfokus. På andra håll i landet där man 

praktiserar ett Lösningsfokuserat arbetssätt beskrivs arbetssättet många gånger som det 

smörjmedel i maskineriet som håller samman samverkan och som bidrar till att man bygger 

tillitsfulla relationer. Det respektfulla förhållningssättet möjliggör ett samarbetsklimat som inte är 

personbundet och som genom denna gemensamma nämnare blir hållbart över tid.  
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5.1 Vad blir nästa steg? 

En god samverkan bygger på möten och samtal. Det går att utläsa både i den vetenskapliga 

dokumentation som finns att tillgå och det är också det som sägs i intervjuerna som gjorts både i 

Samverkanskartan 1 och 2. Det är dock viktigt att mötena upplevs vara till nytta i det vardagliga 

arbetet för att man ska vara beredd att avsätta tid för dessa. Det är flera som påpekar att både 

Kävlinge och Lomma är förhållandevis små kommuner vilket gör att en och samma person kan 

efterfrågas i många olika konstellationer vilket kan leda till många möten.  

Hur bygger man samverkan över tid som inte är personbunden?  

Arenor som redan finns eller är under uppbyggnad inom det områden som berör Finsam Kävlinge 

- Lomma:  

 Etableringens ”ärendegrupp” 

 Ungdomsgruppens möten 

 ”½-årsmöte” för vuxna med behov av samordnade insatser 

 Operativa och strategiska chefsmöten; mellan AF och Kävlinge kommun, mellan AF och 

FK, mellan Kävlinge kommun och Aleris 

Hur kommer det fortsatta arbetet för att förbättra och förfina metoder och arbetssätt att se ut? 

Hur kan överlappningar och överlämningar ske när medarbetare byter arbete/uppdrag? Vilka 

strukturer kan vara till nytta i detta arbete? 

Fortsatt utveckling av samarbete/samverkan 

Processinriktat förändringsarbete innebär att man tillvaratar de erfarenheter som redan finns och 

väger in en historisk aspekt av det läge som utgör nuet. Nuläget utgör avstampet för det önskade 

läget.  Hur ser det önskade läget ut för Kävlinge – Lomma? Hur kommer man att märka att 

samverkan/samarbeten utvecklas och blir bättre? Vem kommer att märka? 

”Individens förutsättningar är utgångspunkt för myndigheternas samverkan” – hur speglas detta i 

det vardagliga arbetet? Vilken roll spelar den målgruppsindelning som finns idag?  

Uppföljning/utvärdering: 

Det tycks i vissa fall saknas struktur för att arbeta med uppföljning av det arbete som görs i 

samverkan/samarbete. Det behövs fler perspektiv på hur man skulle kunna jobba med uppföljning. 

Man behöver utforska på vilket sätt det skulle kunna vara till nytta, vad man kan vinna på att lägga 

ner tid på uppföljning.  

Intervju med fokusgrupper – inom målgrupperna; etablering/nyanlända, unga vuxna & vuxna med 

samordnade behov 

Hur upplever de individer som har nytta av samordning att samverkan/samarbetet fungerar?  För 

att få relevanta fakta behövs sätt för att få återkoppling från de individer som har nytta av 

samordnade insatser. Enstaka intervjuer kan lätt leda till att en enskild individs upplevelse blir en 

generell sanning.  
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Nya processer 

Samverkanskartan steg 2 kommer att samverka med det Finsam-projekt som antas komma igång 

under året och som kommer att utarbeta processflöden och jobba med metodutveckling för hur de 

olika aktörerna inom Finsam bäst samverkar under etableringsprocessen. Projektet kommer att 

omfatta både Lomma och Kävlinge  

 

5.2 Sidoeffekter av Samverkanskartan 2 

Vid de intervjuer som gjorts i Samverkanskartan steg 2 har det ibland framkommit behov av mer 

information kring faktorer som berör flera aktörer eller behov av att sitta ner och samtala kring 

skärningspunkter i regelverk etc.  

Under våren 2016 kommer det att ordnas en träff för samtal kring Aktivitetsersättning. Behov av 

detta framfördes först ifrån Gunilla som är rektor på Komvux. På Komvux går det allt fler elever 

som har aktivitetsersättning och Gunilla upplevde att de hade behov av att få mer klarhet i vad som 

gäller när man har aktivitetsersättning. För att få ökade kunskaper kring detta kommer Kristina 

Svensson (FK) och en handläggare som arbetar med ungdomar som har aktivitetsersättning att 

hålla i denna träff. Deltagare bjuds in från samtliga aktörer inom Samordningsförbundet Kävlinge 

– Lomma. Träffen kommer att bli på Lärcentrum 160511. 

Under hösten 2016 kommer en träff att ordnas då man kommer att samtala kring gruppen som 

saknar SGI och som har partiell arbetsförmåga p g a medicinska hinder.  En förhoppning är att 

också vården kan medverka vid denna träff. 

Fler liknande sidoeffekter väntas ta form under året. 
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Bilaga 1
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Bilaga 2 

 Stäm-

mer 

inte 

alls 

Stäm-

mer 

inte så 

bra 

Varken 

ja 

eller 

nej 

Stäm-

mer 

delvis 

Stäm-

mer 

helt 

Jag upplever att de jag samverkar med 

hos andra myndigheter lyssnar på mig 

   40 % 60 % 

Jag upplever att de jag samverkar med 

hos andra myndigheter vet vad jag kan 

tillföra 

   80 % 20 % 

Vi har rutiner för att samarbeta med 

andra aktörer i arbetet när det gäller 

insatser för deltagarna 

 10 % 5 % 65 % 20 % 

Vi har strukturer för att initiera, 

upprätthålla och underhålla relationer 

med inblandade aktörer 

 10 %  80 % 10 % 

Det synsätt vi har angående människors 

resurser och möjligheter omfattas av alla 

i den samordnade insatsen 

  5 % 60 % 35 % 

De olika arbetssätt vi har i den 

samordnade insatsen fungerar bra 

tillsammans 

  18 % 58 % 24 % 

Vi har en strategi för hur vi arbetar med 

uppföljning och utvärdering av de 

samordnade rehabiliteringsinsatserna 

6 % 11 % 33 % 39 % 11 % 

Uppföljning och utvärdering används 

som underlag för att utveckla de 

samordnade rehabiliteringsinsatserna 

6 % 11 % 33 % 39 % 11 % 

Erfarenheter från vår samverkan har 

lett till att förebyggande insatser har 

utvecklats 

 6 % 22 % 50 % 22 % 

 

 


