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RAPPORT SEPTEMBER – DECEMBER 2017
PROCESSLEDARE BIRGITTA FRIBERG

Sammanfattning
Hur den strategisk samverkan mellan AF och kommunerna Kävlinge och Lomma ska se ut börjar ta
form. I Kävlinge kommer man att träffas i arbetsmarknadsråd fyra gånger per år. I Lomma kommer
den sektionschef på AF som har kommunansvar att besöka ledningsgruppen två gånger per år.
Dessutom träffas Lomma kommun och AF för strategiska möten i styrgruppen för DUA. Vid dessa
möten kommer man att lyfta frågor av mer övergripande strategisk karaktär.
I ett försök att åskådliggöra hur långt vi nått när det gäller de aktiviteter för samverkan som beskrivs
i Aktivitetsplanen för Samverkanskartan steg 2, gjordes under hösten en sammanställning. Denna
sammanställning finns med som bilaga till denna rapport.
Under våren, närmare bestämt 180321 kl 08.00 – 13.00, kommer en workshop för samverkan att
hållas på Habo gård. Detta kommer att vara ett inkluderande och interaktivt tillfälle för att utöka
kunskaperna kring de olika myndigheternas uppdrag, arbetssätt, organisation och framförallt var
områdena för samverkan finns och hur långt varje myndighet kan sträcka sig. Ett sätt att sedan bygga
vidare på dessa kunskaper skulle kunna vara ett strukturerat program för auskultation.
En för samverkan mellan kommun och AF viktig rapport offentliggjordes under oktober månad. Det
är arbetsmarknadsutredningens delbetänkande SOU 2017:82. Det man bl a tittat på är hur
förekomsten av två olika system som båda innehåller administration, planering, insatser och
kontroll för samma grupp arbetssökande utgör en ineffektiv användning av samhällets resurser.
Man menar att det är av avgörande betydelse att ansvaret för Arbetsförmedlingen respektive
kommunerna i arbetsmarknadspolitiken tydliggörs, särskilt för personer som står långt från
arbetsmarknaden och mottar eller kan bli mottagare av ekonomiskt bistånd.
Redan under våren 2017 lyftes i Idégruppen tankar kring en Finsam-insats för personer med
samsjuklighet, personer som både brottas med ett missbruk och med psykisk ohälsa. Inför att det
eventuellt kan komma att genomföras en förstudie på detta område innehåller denna rapport några
uppslag som eventuellt kan vara intressanta att gå vidare med.
Det pågår många spännande och intressanta projekt och insatser runt om i landet. T ex
samverkansteam, friskvårdsinsatser för att korta sjukskrivningstider, utbildningsinsatser för
medarbetare för att nämna några av de som tas upp i denna rapport.
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Inledning
Tillit är en viktig faktor när det gäller samverkan. Den långtidsutredning som kom 2015 menar att
den höga nivå av tillit och den i huvudsak väl fungerande offentliga förvaltning som finns i Sverige
bidrar till att stärka den svenska ekonomins anpassningsförmåga. Man säger vidare att en hög nivå
av tillit har visat sig samvariera med god ekonomisk utveckling, hög ekonomisk jämlikhet och låg
grad av korruption, men också med en hög utbildningsnivå och god folkhälsa. Ett samhälle som
präglas av tillit har lättare att ställa om för att hantera nya framtida utmaningar.
(Långtidsutredningen 2015, Huvudbetänkande SOU 2015:104) Vid Finsam Kävlinge – Lommas
frukost möte 171201 medverkade Tillitsverket. Genom olika övningar fick vi på ett praktiskt plan
utforska både tillit och samverkan. Det blev tydligt hur viktigt tillit är på alla nivåer oavsett om vi
pratar om ett övergripande samhälleligt plan eller på ett individuellt plan och därmed i varje möte.
Individer som har nytta av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin
arbetsförmåga utgör en heterogen målgrupp. Ofta kan det handla om flera svårigheter som var för
sig inte utgör så stora hinder men när de sammanfaller blir de allvarliga. Ingvar Nilsson menar att
det är detta som utgör den marginaliserande effekten eftersom ingen enskild rehabaktör upplever
att man har totalansvar i rehabprocessen. Därför blir samverkan en viktig förutsättning för
framgång. (DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS-POTENTIALEN, Ingvar Nilsson och
Anders Wadeskog 2008). ”Att stå långt från arbetsmarknaden” är en benämning som dyker upp i
flera avsnitt i denna rapport.

Samverkan kan se ut på många sätt. Under en eftermiddag i slutet av november medverkade
arbetsförmedlare Margita Malmros och undertecknad på arbetsmarknadskunskapen för IM-elever
på Lärcentrum i Kävlinge. Det var fantastiskt roligt och inspirerande att få träffa eleverna! Så många
bra frågor, kloka tankar och engagemang!
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Samverkan Kävlinge - Lomma
Strategisk samverkan
Tisdagen den 28/11 bjöd AF Lundaregionen in till en träff för de fem kommuner som man samverkar
med; Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp, för samtal kring strategisk samverkan.
Inbjudna var kommunchefer, näringslivschefer, HR-chefer, politiker och andra som förväntades ha
inflytande och intresse av strategisk samverkan mellan AF och kommun.
Inledningsvis presenterades den förnyelseresa som AF gör och vilka förändringar det medför i det
dagliga arbetet både internt och externt. Därefter samtalade man kommunvis om hur man önskar
att den strategiska samverkan med AF ska se ut framöver.
Strategisk samverkan Kävlinge

Fyra gånger per år träffas man för arbetsmarknadsråd i Kävlinge. I rådet ingår chefen för Arbete och
integration, näringslivschef och representant från HR-avdelningen i kommunen samt
kommunansvarig sektionschef från AF. Man lyfter frågor både av långsiktig strategisk karaktär och
mer aktuella frågor som behöver lösas inom ganska kort tid. Under december träffades man för att
dra upp riktlinjer för strategisk samverkan under 2018.
Strategisk samverkan Lomma

I Lomma har man uppskattat att den chef på AF som har kommunansvar gentemot Lomma besökt
kommunens ledningsgrupp en gång per halvår. I denna grupp har kommunchef, HR-chef,
näringslivsutvecklare och kommunstyrelsens ordförande ingått. Från kommunens sida menar man
att det är av stor vikt att detta fortsätter för fortsatt strategisk samverkan. Det finns också en
styrgrupp för DUA där AF och kommunen träffas 4 – 5 gånger per år för samtal kring hur man
strategiskt samverkar kring ungdomar och nyanlända. Ett önskemål som Lomma framfört under
flera år är att en arbetsförmedlare finns i kommunens lokaler regelbundet t ex en halvdag varannan
vecka.

Hur långt har vi kommit?
Inför styrelsemötet 170927 i Finsam Kävlinge - Lomma gjordes en sammanställning av hur långt vi
nått när det gäller de aktiviteter för samverkan som är beskrivna i Aktivitetsplanen för
Samverkanskartan steg 2. I bilaga 2 finns denna sammanställning.
Samverkan är ett ständigt pågående arbete det är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet
tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt
underhållas. Till nytta för att uppnå detta är samverkansmöten, Finsams frukostmöten och
flerpartsmöten. Det man uppmärksammar får man mer av. Om vi uppmärksammar samverkan och
hur vi jobbar med det får vi också ett ökat fokus kring hur vi jobbar med samverkan. Bland de
medarbetare som jobbat länge i samverkan har man en god bild och förståelse av varandras uppdrag
och hur verksamheterna klickar i varandra. Bland nya medarbetare kan det ibland ta tid att få en
begriplig bild och förståelse för samverkan. Självklart försvåras samverkan när medarbetare ofta
skiftar vilket upplevs som frustrerande av kvarvarande. Omtag måste göras vid nästan varje
samverkansmöte och det tar tid att bygga upp en gemensam bild och förståelse. Det är viktigt att
värdesätta och uppmärksamma samverkan när det fungerar, det goda arbete som görs ute i
organisationerna och när samverkan leder fram till att individer tar steg mot självförsörjning.
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Konferens kring bildandet av Samordningsförbundet NNV Skåne
Inför bildandet av ett nytt samordningsförbund i nordvästra Skåne träffades man för en konferens
171006 i Örkelljunga. Förbundet har åtta medlemmar: AF, FK, Region Skåne samt kommunerna
Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Medverkade gjorde politiker,
kommunchefer, AF-chefer, FK-chefer samt från Region Skåne medarbetare som arbetar strategiskt
med samverkan. Målet var att ge deltagarna en god bild av vad ett samordningsförbund är, vad det
gör och hur det kan påverka arbetssätt och organisation. Dessutom gavs man möjlighet att träffa
och prata med representanter från ingående organisationer.
Deltagarna fick ta del av hur en förbundschef kan jobba, ordförandens roll, hur olika insatser kan se
ut, processledare/projektledares uppdrag osv. Samverkanskartan var inbjuden för att förmedla en
bild av hur en mer strategisk och övergripande process kan se ut. I bilaga 1 kan man ta del av det
bildspel jag använde som stöd för att illustrera arbetet i Samverkanskartan steg 2.

Workshop för samverkan
Redan tidigt i arbetet med Samverkanskartan steg 2 dök det upp idéer ute i organisationerna om att
det skulle vara till nytta med en ”Samverkansutbildning för nyanställda”. När man kommer som
nyanställd har man fullt upp med att sätta sig in i den egna organisationen, arbetsuppgifterna och
att lära känna sina nya kollegor. Det finns då väldigt litet utrymme för att förkovra sig i andra
myndigheters organisation, uppdrag och regelverk. En samverkansutbildning för nyanställda skulle
då kunna fylla en funktion. Vid fortsatta samtal om detta har det visat sig att förutom nyanställda
skulle även erfarna medarbetare ha nytta av att veta mer om hur man jobbar hos de olika
myndigheterna. En inkluderande workshop för samverkan där alla som vill är välkomna skulle kunna
vara ett bättre alternativ.
Tanken är att man under denna workshop utgår från en fiktiv person och följer processerna hos de
olika myndigheterna och hur de klickar i varandra och var gränserna går. Någon medarbetare från
varje myndighet är nyckelperson och har huvudansvar för att beskriva sin verksamhet samtidigt som
alla deltagare bidrar till samtalet kring hur man kan utveckla och förbättra samverkan. På så vis blir
det ett interaktivt utbildningstillfälle, där alla är inkluderade både nyanställda och erfarna. Man kan
både ta till vara erfarenhet från de som jobbat länge med samverkan och ta vara på kunskaper som
nya medarbetare har med sig. Flera perspektiv kan belysas. Datum för denna workshop för
samverkan blir 180321 kl 08.00 – 13.00 inkl lunch på Habo gård. Inbjudan kommer att skickas ut
under februari.

Auskultation
I olika sammanhang, t ex i chefsnätverk och Idégrupp, har man pratat om att ett strukturerat
program för auskultation skulle kunna vara till nytta för att utöka kunskapen om arbetssätt, uppdrag
och organisation hos de olika myndigheterna. Det skulle kunna vara ett sätt att bygga vidare på och
utöka kunskaperna efter en workshop för samverkan. Under våren kommer jag att jobba vidare med
att ta reda på hur ett sådant program skulle kunna se ut och vad som behövs för att det ska kunna
fungera för de olika myndigheterna. Auskultation ger både en möjlighet för den som auskulterar att
lära sig mer om den myndighet man besöker samtidigt som det innebär att den myndighet som får
besök kan få en bild av sin verksamhet sett från ett perspektiv utifrån.
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Kartläggning av samspelet och ansvarsfördelningen mellan staten och
kommunerna i arbetsmarknadspolitiken (SOU 2017:82)
Under oktober månad blev arbetsmarknadsutredningens delbetänkande offentligt. Enligt direktivet
ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och
samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra en övergripande
kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan statliga myndigheter
och kommunerna. Utredningen har för detta ändamål i samarbete med SKL genomfört en
enkätundersökning till alla landets kommuner. Därutöver har fokusgruppsintervjuer med såväl
chefer inom Arbetsförmedlingen som representanter för kommunerna genomförts.
Arbetsmarknadspolitiken är i dag i huvudsak ett statligt ansvar. Samtidigt utförs insatser för
arbetslösa även i kommunal regi. I stort sett alla kommuner bedriver i dag någon form av aktiv
arbetsmarknadspolitik. Man konstaterar i utredningen att det finns en stor lokal variation i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, både bland kommunerna och mellan de olika
arbetsförmedlingskontoren. Det tyder på att de krav som ställs på arbetssökande och de aktiviteter
som erbjuds dem varierar över landet. I de fall som Arbetsförmedlingen bedömer att en
arbetssökande individ inte står till arbetsmarknadens förfogande kan individen bli hänvisad till sin
kommun för insatser. Det saknas tydliga kriterier för hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen
ska göras och vilka kriterier som avgör huruvida individen står till arbetsmarknadens förfogande.
Både AF och kommunerna framhåller att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är ett
utvecklingsområde, men det finns olika uppfattningar om de arbetslösas förmåga att kunna delta i
arbetsmarknadspolitiska insatser och därmed om de kan anses stå till arbetsmarknadens
förfogande. Att det råder oklarhet kring vem som har ansvar för att ordna insatser för vissa
arbetssökande, innebär en risk både för att kommunerna och AF gör samma saker och för att
arbetslösa kan falla mellan stolarna. Det innebär också en risk för bristande likvärdighet och
rättssäkerhet, då arbetssökande kan få tillgång till olika typer av stöd och insatser.
Förekomsten av två olika system som båda innehåller administration, planering, insatser och
kontroll för samma grupp arbetssökande utgör enligt utredningen inte en effektiv användning av
samhällets resurser. Det är av avgörande betydelse att ansvaret för Arbetsförmedlingen respektive
kommunerna i arbetsmarknadspolitiken tydliggörs, särskilt för personer som står långt från
arbetsmarknaden och mottar eller kan bli mottagare av ekonomiskt bistånd.
På senare år har andelen långtidsarbetslösa bland de inskrivna på AF ökat, liksom andelen inskrivna
arbetslösa som tillhör någon av de grupper som AF bedömer har en utsatt ställning på
arbetsmarknaden. Dessa är personer som är födda utanför Europa, saknar fullföljd
gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är över
54 år. En förklaring till kommunernas ökade aktivitet på arbetsmarknadsområdet är att många i
dessa grupper uppbär ekonomiskt bistånd, till exempel eftersom de inte kvalificerat sig för
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det vanligaste försörjningshindret för den som tar emot
ekonomiskt bistånd är i dag arbetslöshet.

Samverkan hindras av oklarheter
Det finns en stark övertygelse inom såväl AF som kommunerna om att samverkan behövs. Genom
överenskommelser på det arbetsmarknadspolitiska området mellan statliga och kommunala
myndigheter har nya former för samverkan växt fram. Samverkan ses bl.a. som ett sätt att tydliggöra
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ansvarsfördelningen mellan AF och kommunerna. Samtidigt tyder utredningens undersökningar på
att det kan finnas en diskrepans mellan AF och kommunerna vad gäller syftet med samverkan och
en tudelad bild av hur samverkan fungerar. Bland annat behöver det som beslutas på strategisk nivå
i högre utsträckning få genomslag i den operativa verksamheten, liksom att kommunernas
organisatoriska förutsättningar kan medföra att samverkan försvåras. De tydligaste exemplen på
goda erfarenheter tycks återfinnas i några av de målgruppsspecifika överenskommelser som finns,
i synnerhet Dua, där också möjligheter till gemensam finansiering kan vara en framgångsfaktor. De
betydande skillnader i hur kommunerna och Arbetsförmedlingen uppfattar det statliga åtagandet
och därmed ansvarsfördelningen dem emellan påverkar också hur samverkan fungerar. Det är
främst kring personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som AF och kommunerna
samverkar. I delbetänkandet drar man slutsatsen att det är av avgörande betydelse att ansvaret för
AF respektive kommunerna i arbetsmarknadspolitiken tydliggörs. Detta gäller särskilt för de
personer som står långt från arbetsmarknaden och mottar eller kan bli mottagare av ekonomiskt
bistånd.

Missbruk och psykisk ohälsa
Precis som i resten av landet utgör missbruk av tunga droger ett allt större problem i både Kävlinge
och Lomma. Det tas fler beslut om LVM idag än tidigare och dödligheten ökar i gruppen som
missbrukar droger. Inför att man eventuellt kan komma att göra en förstudie på området inom
Finsam Kävlinge – Lomma, följer här nedan några uppslag som kanske kan vara intressanta att följa
upp i en sådan förstudie.

Regeringsbeslut
Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen
utreda förutsättningarna för ökad samverkan mellan berörda myndigheter. Det man vill uppnå är
att genom ett gemensamt varningssystem mellan myndigheter i ett tidigt skede kunna upptäcka
substanser eller förändrat missbruksmönster som kan orsaka plötslig ökning av antalet dödsfall.
Man säger att insatser behöver utvecklas för att tidigt fånga upp personer i riskzonen. Detta för att
kunna motivera och erbjuda attraktiva och lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser. Man ger
som exempel på sådana insatser sprututbytesmottagningar och andra lågtröskelverksamheter. Det
kan även handla om att stärka tillgången till insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) såsom
öppna insatser, frivillig institutionsvård och boende. (Regeringsbeslut 2017-10-26 S2017/05940/FS
(delvis) I:4 Socialdepartementet)

Malmö högskola
Torkel Richert är lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola. I sin
doktorsavhandling ”Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering” skriver han: ”Jag har fått
lyssna till många berättelser om sprutbytets stora betydelse både i form av tillgång till rena sprutor,
vaccination, såromläggningar, men också om vikten av ett vänligt bemötande, några positiva ord
och en kram. Många har däremot berättat hur de i kontakten med andra verksamheter och
myndigheter eller med folk på gatan ofta fått ett mycket dåligt bemötande eller till och med blivit
mötta med förakt.” Torkel har i sitt arbete samtalat med många personer som lever med droger. I
sin avhandling ger ha en bild som kanske inte är helt okontroversiell.
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Torkel menar att personer som injicerar narkotika är generellt i stort behov av samhällets olika stödoch behandlingsinsatser. De insatser som finns idag är framförallt inriktade på att få personer att
sluta använda droger och dessa insatser har ett brett stöd i Sverige medan insatser som är inriktade
på att minska risker och skador eller förbättra livssituationen för personer som fortsätter att
använda narkotika är kontroversiella och förekommer endast i begränsad utsträckning. Torkels
doktorsavhandling går att hämta på:
https://www.google.se/search?q=torkel+richert+avhandling&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:svSE:IE-SearchBox&ie=&oe=&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=J3NDWonAIePk8AfbkpHoBg&gws_rd=ssl

Behandling vid samsjuklighet
Socialstyrelsen tar i sina rekommendationer upp samsjuklighet, med samsjuklighet menas här att
någon har både ett diagnostiserat missbruk eller beroende och någon annan form av psykisk ohälsa.
Personer med samsjuklighet har en ökad risk för ett sämre förlopp. Därför är det viktigt att
uppmärksamma samsjuklighet och att behandla båda tillstånden samtidigt.
Socialstyrelsen rekommenderar bland annat att hälso- och sjukvården erbjuder integrerad
behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig
svår psykisk sjukdom. Integrerad behandlingsmetod fokuserar på både det psykiska tillståndet och
missbruket eller beroendet, inom ramen för en psykologisk och psykosocial behandlingsmodell.

CM-team
Psykisk ohälsa är vanligt hos personer som missbrukar liksom missbruk är vanligt hos personer som
mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att få rätt hjälp med både missbruk och psykisk ohälsa samtidigt.
I Lidingö kommun arbetar ett Case Manager(CM)-team som hjälper vuxna med psykisk sjukdom och
missbruk som har ett utökat behov av samtidig vård och stöd från ett flertal vårdgivare och
myndigheter. CM-teamen är ett samarbete mellan kommun och landsting.
Teamet ansvarar för att planering, genomförande och uppföljning av insatser kommer till stånd och
att praktisk hjälp når fram till personen. Man stöttar individen i motivationsarbetet och hjälper till
med att samordna kontakterna med olika vårdgivare och myndigheter.

Helsingborg
Inom Samordningsförbundet Helsingborg startade man i slutet av 2017 ett nytt projekt med mål att
skapa en samlad organisation för allt arbete med riskbruk, missbruk och beroende i hela Nordvästra
Skåne. Projektet skall skapa en ingång för personer med aktuell problematik och därigenom skall
samarbetet mellan samtliga involverade verksamheter förbättras och behandlingstiderna kortas
genom att man på ett tidigt stadium samordnar de insatser som skall bidra till behandlingen. Man
kommer både att vända sig till personer med riskbruk, missbruk och beroende samt även personer
med samsjuklighet. Projektet omfattar tio kommuner; Helsingborg, Båstad, Klippan, Bjuv, Höganäs,
Örkelljunga, Åstorp, Ängelholm, Landskrona och Svalöv.
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Hur långt är det till självförsörjning?
Vad innebär det att stå långt från arbetsmarknaden? I projekt efter projekt runt om i landet visar
man att med rätt stöd och hjälp kan människor som varit utan arbete i åratal åter bli
självförsörjande. Detta visar att det går att hitta arbetssätt och att organisera arbetet på ett sådant
sätt att det leder till att människor tar steg mot självförsörjning.
Även i arbetsmarknadsutskottets delbetänkande tar man upp det diffusa begreppet ”att stå långt
från arbetsmarknaden”. Det som bestämmer vilka insatser en individ får ta del av är den
arbetsmarknadspolitiska bedömningen som AF gör. Man menar i delbetänkandet att det finns olika
uppfattningar om de arbetslösas förmåga att kunna delta i arbetsmarknadspolitiska insatser vilket
innebär en risk för bristande likvärdighet och rättssäkerhet.
Ingvar Nilsson som är nationalekonom är en av de som ingående studerat vad det betyder rent
ekonomiskt för samhället och individen att göra satsningar för att människor ska ta steg mot
självförsörjning. Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad
kostar det att låta bli? Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa
att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig. Det kommer att bli spännande att få lyssna till
Ingvar den 13 april då han föreläser om utanförskapets kostnader. Föreläsningen sker inom ramen
för Samverkansakademins seminarieserie.
I NSPH´s pod ”Kafferast i kunskapsfabriken” där Mårten Jansson intervjuar Jonas Wells kommer just
begreppet ”att stå långt från arbetsmarknaden” upp. De gör det intressanta tankeexperimentet att
det kanske är myndigheterna som har organiserat sig dåligt och med bristande samverkan vilket
leder till att människor blir kvar i systemen under lång tid. Poden går att höra här:
http://www.nsph.se/podcast/201736-jonas-wells-krylbo/

Ett exempel på framgångsrikt projekt
Samverkansteam Sala är en Finsaminsats i Norra Västmanlands samordningsförbund för att jobba
med personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Teamet är sammansatt av medarbetare
från samtliga myndigheter som ingår i samordningsförbundet. Där ingår socialkonsulenter från
kommunen, kurator från landstinget och arbetsförmedlare från AF. Man jobbar med ett fåtal
individer i taget och använder sig av de insatser som redan finns inom kommun och AF. Tillsammans
med konsulent och handledare arbetar deltagaren fram sin väg till jobb eller studier. Insatsen stöds
aktivt av alla myndigheter i Norra Västmanland. Insatsen inleddes den 1 april 2011 och finansieras
helt av Samordningsförbundet.
Samordningsteamet Sala har med hjälp av företaget Payoff och verktyget Nyttosam gjort en
samhällsekonomisk utvärdering av resultatet för verksamhetens första 26 deltagare. Utvärderingen
pekar på att för samhället som helhet är lönsamheten på ett års sikt 141 000 kr och på fem års sikt
11 300 000 kr. Återbetalningstiden är 12 månader. Deltagarna har också ökat sin inkomst med i snitt
45 000 kr/år.
http://www.samordningvastmanland.se/nv/insatser-i-samverkan/samordningsteamsala.shtml
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Samverkansteam står högt på önskelistan
Man fortsätter att efterfråga samverkansteam i Kävlinge – Lomma. Team som består av
medarbetare från de olika myndigheterna och som träffas för att lyfta ärenden där man ser liten
eller ingen progression.
I Malmö jobbar man med konsultationsteam vilket är en implementering av ett tidigare Finsamprojekt. Från början var dessa möten till för att kommunen och FK skulle träffas och identifiera
personer som eventuellt skulle kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan AF – FK. Det handlade
om sjukskrivna personer som saknade sjukpenning men som uppbar försörjningsstöd. Numera har
dessa konsultationsteam en mer omfattande funktion, de är rådgivande för hur man kan gå vidare
i ärenden där personen har en ohälsa. Den som lyfter ett ärende i konsultationsteamet kan få hjälp
att tolka läkarutlåtanden, försäkringsmedicinsk hjälp och annat som bidrar till att personen kan ta
steg framåt i sin process. Man har tagit fram ett samtycke som godkänts av kommun och FK.

Omvärldsbevakning
Modell Göteborg
Samverkansteam har funnits under flera år i Göteborg. Ärenden kan aktualiseras för samverkan från
flera olika håll (i bilaga 3 finns en schematisk bild av hur det kan se ut):


Ärenden från socialtjänsten kommer via Rehabutskottet på socialtjänsten. Ordinarie
handläggare inhämtar samtycke från klienten och förmedlar muntligt en frågeställning kring
klienten och varför han/hon är aktuell för samverkansteamet.



Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen avgör om ett ärende ska tas upp i
samverkan.



Från vårdcentralen kommer ärenden via läkare eller sjuksköterska, frågeställning kring
patienten skrivs i journalen.



Arbetsförmedlingen och reko på VC kan aktualisera ärende i samverkan.



FK-handläggare och socialsekreterare i samverkansteamet på vårdcentralen arbetar även i
handläggarteamet och kan fungera som en brygga över till samverkan på vårdcentralen.

Samverkansteamet träffas en gång i veckan och består av medarbetare från kommunerna, AF, FK
och psykiatrin. Det samtycke som används accepterats av alla parter. Dessa samverkansteam är
väldigt välbesökta. Samordningsförbundet har betalt 10 % av lönekostnaden för medarbetaren till
de enheter som har medarbetare som medverkar vid samverkansteamen. När man startade med
dessa samverkansteam samlade man inledningsvis samtliga enhetschefer från de olika
myndigheterna till möten för att strukturera upp hur det skulle kunna se ut. Man kunde då så
småningom göra en överenskommelse för hur samarbetet skulle struktureras upp. Denna
överenskommelse uppdateras år för år.
Man har också satsat på reko ute på VC för att fånga upp personer som har nytta av
samordning/samverkan. Tanken är att detta ska vara en långsiktig satsning med mål att minska
sjukskrivningstiderna och att bidra till att patienterna får tillgång till relevant aktivitet;
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sysselsättning, arbetsträning, praktik eller jobb. Man har tydligt sett att vården blir mer till nytta om
patienten är i aktivitet. I teamen har man pratat mycket kring begreppet ”att vara självförsörjande”
och vad man menar med det. Utgångspunkten idag är att som självförsörjande är det inte FK som
står för försörjningen, målet är arbete på hel- eller deltid.
Två Finsam-finansierade reko har anställts som har sin arbetsplats på psykiatrin. Detta har varit en
stor fördel eftersom det gett en närhet till läkarna vilket man sett som en nödvändighet för att föra
processerna framåt. En stor del av arbetet för reko är att se till att de kontakter som behövs för att
en person ska ta steg mot självförsörjning blir verklighet.
Reko använder sig av SIP-möten för att komma vidare i samverkan. För att mötena ska bli så bra
som möjligt för individen går man tillsammans igenom hur mötet kommer att vara upplagt. Då kan
man tillsammans förbereda sig och hjälpas åt så att alla viktiga pusselbitar kommer upp vid SIPmötet. Det finns en Mötescirkel (se Bilaga 3) som kan användas vid SIP-möten.

Finsam Mittskåne
Under hösten har man i Finsam Mittskåne startat en ny insats inom ramen för insatsen Samverkan
för bättre hälsa. Forskning och erfarenhet har visat att en aktiv sjukskriving tillsammans med fysisk
aktivitet ger ett snabbare tillfrisknande för målgruppen personer som är sjukskrivna p g a någon
form av psykisk ohälsa. I MittSkåne-området, Eslöv, Höör och Hörby, är 31–42% av sjukskrivningarna
någon form av psykisk ohälsa, vilket är den enskilt största sjukskrivningsorsaken. Sjukskrivningar på
grund av psykisk ohälsa ökar hos befolkningen generellt och hos kvinnor specifikt. Målgruppen för
denna insats är personer som är långtidssjukskrivna p g a psykisk ohälsa, d v s personer som varit
sjukskrivna 60 dagar eller mer.
Syftet är att personer som brottas med psykisk ohälsa ska erbjudas tillfällen där rörelseglädje och
gemenskap skapar ett sammanhang som påskyndar tillfrisknande och därmed återgång till arbete.
De ska också få möjlighet att bekanta sig med olika former av fysisk aktivitet för att hitta ”sin”
aktivitet och ”sin” väg ut ur sjukskrivingen. Det är sjukskrivande läkare som anmäler deltagande i
samråd med patienten.
Samverkan med den ideella sektorn har i detta sammanhang visat sig fungera mycket väl och
aktiviteten arrangeras och genomförs därför i samverkan med Friskis och Svettis. Insatsen innebär
22 veckors gratis träning. Man tränar i sammanhållna grupper 2 ggr/v och 90 min/gång, en gång är
utomhusträning d v s löpträning/promenad med ledare som kan ge tips & råd och en gång är det
inomhusträning då man får prova på olika träningsformer. Syfte och mål för insatsen är att sänka
sjukskrivningstiderna för psykiska diagnoser. Kostnad för hela insatsen uppgår till ca 160.000:-

Finsam Landskrona Svalöv
Under 2017 har man startat upp en insats som heter: Case Management & konsultationsteam.
Processen handlar om att förankra, sprida, kompetensutveckla och implementera Case
Management bland de samverkande rehabiliterande parterna. Parallellt med detta arbete skall även
ett konsultationsteam startas upp som skall syfta till att vägleda och stödja kollegor i komplexa
ärenden.
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Case Management är en vård- och stödsamordning som skapar ett ramverk för samverkan och
samtidigt ger brukaren möjlighet att få ett ökat inflytande över sin vård, behandling och
rehabilitering samt stöd i sin återhämtning. Samverkan gör vården och rehabiliteringen effektivare
och skapar insyn och förståelse för respektive huvudmans uppdrag. Case management som metod
kan med fördel användas som modell för de brukare där behov av medaktörer uppmärksammats
eller där behovet av samordning är påtagligt.
I Finsam Landskrona Svalöv är det Högskolan i Kristianstad som står för utbildningsinsatsen i CM.
Utbildningen är på 7,5 högskolepoäng. Deltagare på utbildningarna är medarbetare från de båda
kommunerna Svalöv och Landskrona, AF och från Region Skåne. En utbildning är genomförd och en
pågår under höst – vinter – vår. Man har också startat upp två handledningsgrupper, en för tidigare
deltagare och en handledningsgrupp för de deltagare som går utbildningen nu.
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Bilaga 1 Bildspel från konferensen inför bildandet av NNV Skåne 171006
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Bilaga 2 Hur långt har vi kommit?
På en skala från 0 till 10 där 0 står för ”vi har inte ens startat” och 10 står för ”vi är i mål!”, med
utgångspunkt i de aktiviteter som beskrivs i aktivitetsplanen för Samverkanskartan, hur långt har vi
kommit? Siffran på skalan blir naturligtvis en subjektiv bedömning som kommer att färgas av
vilket/vilka perspektiv man väljer. Jag har ansträngt mig för att ta in så många perspektiv som
möjligt; medarbetare, brukare, chefer, politiker, övergripande perspektiv etc.
Aktiviteterna i Samverkanskartan 2 kommer att syfta 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
0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
7
Vad är redan på plats:
o Samverkansmöten (AF – kommun, AF – FK, AF – kommun - vården) utgångspunkten
i dessa möten är alltid hur man på bästa sätt kan bidra till att individer tar steg som
leder till självförsörjning.
o Man reagerar snabbt ute i organisationerna så fort något samverkansglapp drabbar
en individ.
Utmaningar:
o Vid omorganisationer och andra situationer då medarbetare byts ut uppstår glapp
och medarbetare i de olika organisationerna ”hittar” inte varandra. Detta kan
innebära att klienter/kunder/individer får fördröjda processer och inte får det stöd
och de insatser som leder till självförsörjning.
Vad ska vi göra:
o Lyfta och belysa frågan kring hur man gör vid överlämningar i olika sammanhang.
(Chefsnätverket)

En gemensam bild och förståelse för samverkan
0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
6
Vad är redan på plats:
o En ständigt pågående process där samverkansmöten, Finsams frukostmöten och
flerpartsmöten är till stor nytta. Fler och fler kommer på frukostmötena, märks
skillnad sedan tidigare, framförallt kommer fler från AF.
o Uppmärksamhet kring samverkan bidrar till ökat fokus
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o Bland de medarbetare som jobbat länge med samverkan har man en god bild och
förståelse, det finns medarbetare som absolut ligger på 10 på skalan. Bland nya
medarbetare kan det ta tid att få en begriplig bild och förståelse för samverkan.
Utmaningar:
o Försvåras av att medarbetare ofta skiftar vilket upplevs som frustrerande av
kvarvarande. Omtag måste göras vid nästan varje samverkansmöte. Det tar tid att
bygga upp en gemensam bild och förståelse.
Vad ska vi göra:
o Tydliggöra frukostmötenas betydelse för samverkan. Komma ut med datum tidigare
– tema/ämne kan komma senare.
o Fortsätta arbetet med chefsnätverket i Finsam.
o Samverkansutbildning – utveckla och genomföra

En utvecklad samverkansstruktur mellan aktörerna
0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
5
Vad är redan på plats:
o Unga vuxna – SULK (Strategiskt Ungdomsgrupp Lomma Kävlinge) träffas numera 2
ggr/år
o Vuxna – samverkansmöten sker i flera olika konstellationer. Det finns kunskap och
erfarenhet av att mötena är till nytta. En vilja att återuppta samverkansmöten där
de saknas (Kävlinge – AF)
o Nyanlända – fungerar mycket bra! Det finns samverkansstrukturer för både chefer
och medarbetare, möten sker regelbundet både i Kävlinge och Lomma. Finsaminsatsen ”Etablering genom sysselsättning” har varit en viktig bidragande faktor.
Det finns också ett regelverk som påverkar hur samverkan ser ut.
o Siffran har förmodligen legat högre på skalan tidigare, den påverkas i nuläget av
omorganisationer hos flera aktörer.
Utmaningar:
o Uthållighet hos medarbetare och organisationer. Det behövs ett ”förarbete” för
samverkan genom att man investerar tid och träffas.
o Medarbetare i både i Lomma och Kävlinge har under våren och sommaren upplevt
svårigheter i samarbetet med AF. Man har haft svårigheter att komma i kontakt
med handläggare på AF vilket medfört att processer stannat upp och fördröjts.
o Ny förordning kring nyanlända/etablering fr o m 180101
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Vad ska vi göra:
o Fortsätta att vara behjälplig med att ordna möten, se till att medarbetare hittar
varandra och på alla sätt vara till nytta för att samverkansstrukturer åter kan byggas
upp.

En ökad samordning av befintliga insatser
0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
7,5
Vad är redan på plats:
o DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete – överenskommelser har
gjorts mellan kommun och AF i båda kommunerna. Möten sker i arbetsgrupp och
styrgrupp.
o Kunskap finns hos medarbetarna om befintliga insatser vilket bidrar till samordning
Utmaningar:
o Nya kontaktpersoner från AF i både DUA arbetsgrupp och styrgrupp i båda
kommunerna, blir ett omtag
Vad ska vi göra:
o Bjuda in till samverkansmöte för alla parter när AF´s nya organisation och
arbetsmarknadsenheten i Kävlinge är på plats.

En ökad kännedom om varandras uppdrag och en ökad kontakt mellan nyckelaktörerna
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
6,5
Vad är redan på plats:
o Samverkansmötena, frukostmöten, ACT-utbildning m m bidrar till detta
o Samverkansguiden
o Träffar för kunskapsöverföring, förenklat arbetssätt etc
o Varierar mycket mellan medarbetare i de olika organisationerna, 6,5 får ses som ett
snitt bland medarbetarna.
Utmaningar:
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o Hitta tid för möten
Vad ska vi göra:
o Bjuda in till samverkansmöte för alla parter när AF´s nya organisation och
arbetsmarknadsenheten i Kävlinge är på plats.
o Samverkansutbildning – utveckla och genomföra
o Undersöka möjligheterna för strukturerad auskultation hos varandra, ta upp i
Beredningsgruppen och chefsnätverket. Sekretess – politiker har kunnat auskultera
inom vården efter att de skrivit på papper.

En tydligare rollfördelning mellan verksamheterna, tydliggöra förhoppningar och roller för
samverkan
7
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Vad är redan på plats:
o Görs vid samverkansmötena
o Troligen skulle man redan kunna vara på 8 om överlämningar gjordes kontinuerligt
som en naturlig del av arbetet.
Utmaningar:
o Det tar tid att tydliggöra rollfördelning och förhoppningar. Medarbetarna upplever
att det är frustrerande när man måste göra det om och om igen.
Vad ska vi göra:
o Lyfta och belysa frågan kring hur man gör vid överlämningar i olika sammanhang.

Ökad tillit och förtroende mellan aktörerna
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
7
Vad är på plats:
o Tillit och förtroende byggs i möten; samverkansmöten och flerpartsmöten. Det tar
tid att bygga upp detta.
o Varierar naturligtvis mycket. Det finns samverkanskonstellationer där man ligger på
10 och andra där man ligger mycket lägre, 7 får ses som ett genomsnitt.
Utmaningar:
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o Försvåras av att medarbetare ofta skiftar vilket upplevs som frustrerande av
kvarvarande. Det tar tid att bygga tillit och förtroende.
Vad ska vi göra:
o Undersöka möjligheterna för strukturerad auskultation hos varandra

Utveckla nya och bättre arbetssätt med ökad samsyn och tydliga gemensamma mål
0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
8
Vad är på plats:
o Man vet att ”professionella” arbetar bäst när de får använda ett arbetssätt som
inspirerar dem i vardagen, som stämmer väl överens med deras värderingar och
som passar dem. Därför är det fantastiskt bra att det finns flera olika modeller och
arbetssätt för socialt arbete/samtal eftersom en modell aldrig kommer att passa
alla. Genom Finsam Kävlinge – Lomma har man utbildat 19 medarbetare från de
olika myndigheterna i ACT. Ett annat arbetssätt som är väl etablerat i området är
Lösningsfokus. Det behövs en mångfald av arbetssätt och vi behöver jobba hårt för
att respektera det.
o Etablering genom sysselsättning
o Mentorsnätverket
o Målen när man samverkar är tydliga, man ska bidra till att individen tar steg mot
självförsörjning.
Utmaningar:
o Många nyanställda och medarbetare på nya positioner
Vad ska vi göra:
o Samverkansutbildning – utveckla och genomföra
o Undersöka möjligheterna för strukturerad auskultation hos varandra

Öka modet att prova nya vägar/nya samarbetsarenor för att uppnå effekter som minskat
försörjningsstöd, färre antal besök och att kortare processer
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
7
Vad är på plats:
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o Glapp uppmärksammas som kan mynna ut i idéer för nya Finsam-insatser som kan
bidra till att dessa kan överbryggas
o Ansökan ”Unga vuxna som stannar hemma”
Utmaningar:
o Upprätthålla kontakt och samarbete vid personalbyten
o Tidsbrist i vardagen för medarbetare innebär att det är svårt att hitta utrymme för att
prova nya vägar och samarbetsarenor
Vad ska vi göra:
o Fortsatt omvärldsbevakning för att lära av det som görs/gjorts på andra håll för att
förstärka samverkan.
o Hitta och jobba med att överbrygga glapp och förbättra möjligheterna för individer i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att ta steg som leder till självförsörjning.

Hitta former för att göra formaliserade övergripande strategiska
överenskommelser/avsiktsförklaringar för samverkan
0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
6
Vad är på plats:
o Kartläggning av strategisk samverkan mellan Kävlinge, Lomma och AF
Lundaregionen. Kävlinge önskar en gemensam strategisk plattform. Lomma har
hittills varit mycket nöjda med hur den strategiska samverkan har sett ut. Ny
organisation på AF har lyssnat in kommunernas önskemål.
o Finns en övergripande överenskommelse mellan FK – AF
Utmaningar:
o I en övergripande strategisk överenskommelse också få med Region Skåne och FK
Vad ska vi göra:
Fortsatt arbete kring överenskommelser/avsiktsförklaringar för samverkan
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Bilaga 3 Ett exempel på hur det kan se ut i Göteborg
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Bilaga 4 Mötescirkeln (SIP-möten)
1 Mötescirkeln är ett redskap som kan användas som en hjälp i möten där SIP upprättas.
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/material-som-ror-sip/motescirkeln/
Syftet med cirkeln är att skapa trygga möten, vilket kan uppnås genom förutsägbara och
strukturerade möten. Alla deltagare får genom cirkeln samma förväntningar på mötet.
När alla deltagare vet ungefär vad som ska ske och har samma förväntningar på mötet blir det
lättare att hålla fokus på det viktiga innehållet så att mötet handlar om rätt saker, så processen rör
sig framåt och allt kommer med.
Målet är att mötet ska bli begripligt, hanterbart och meningsfullt för den enskilde!
2 I cirkeln kan du se:
• Hur tiden kan fördelas mellan olika innehållsdelar för att allt som är viktigt ska hinnas med på
mötet
• Vilka olika delar ett möte kan innehålla
• Vad som kan ingå i varje del.
Hur cirkeln är tänkt att användas.
Det finns en fram- och en baksida på cirkeln.
• Framsidan är tänkt som en checklista att användas på själva mötet. Den är formad som en klocka
för att illustrera hur mycket tid som kan användas till varje del. Oavsett hur långt mötet är kan
samma proportioner användas. Följ pilarna i cirkelns ytterkant
FRAMSIDA
• Baksidan är tänkt som en information om varje del och ska läsas innan mötet.
BAKSIDA
Målgrupp kan du se mitt i cirkeln.
Det finns mötescirklar riktade till:
• Ordförande: Den som leder mötet, det kan vara en verksamhetsrepresentant eller en extern
mötesledare som enbart har till uppgift att leda mötet. Ibland leder personen som ska ha en SIP
själv mötet.
• Personal: Övriga verksamhetsrepresentanter som deltar i mötet.
• Vuxna: Vuxna brukare, klienter, patienter.
• Föräldrar: Vårdnadshavare, förälder, familjehemsförälder eller annan som har en föräldraroll till
barnet och ungdomen.
• Ungdomar: Unga som deltar på mötet och bedöms kunna förstå och använda sig av en
mötescirkel.
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• Övriga: Andra deltagare på mötet, det kan t.ex. vara God man, släkting, anhörig, närstående,
vän, peer support, stödperson, kontaktperson mm.
Skillnaderna på mötescirklarna för de olika målgrupperna är vilken uppgift samt vilket ansvar var
och en har i mötet. Innehållet i varje del är utformat så att cirkeln ska kunna användas samtidigt av
deltagarna på mötet.
En mötesordförande har ett särskilt ansvar att leda mötet men alla deltagare i mötet har ett
gemensamt ansvar för att skapa ett bra möte!

25

26

