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Tertialrapport för tiden (210301–210430) 

Namn på insatsen: En väg in  

• Kort beskrivning av mål, syfte och metod enligt ansökan 

Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd har fått i uppdrag av politiken att med 

start i januari 2021 införa en gemensam organisation, där Ekonomiskt bistånd ingår i 

arbetsmarknadsenhetens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten samt ekonomiskt 

bistånd arbetar redan sedan tidigare i tät samverkan med FINSAM:s alla parter men vill 

genom förstudien undersöka hur samverkan ser ut idag, hur den kan utvecklas och hur 

vi tillsammans kan nyttja våra fulla verktygslådor för medborgarnas bästa, snabbaste och 

mest effektiva väg mot arbete, studier och självförsörjning. 

Vi kommer i förstudien att arbeta utifrån två olika områden:  

- område 1 där man tydliggör vecka/månad 1 från det att en individ går in 

genom dörrarna ”en väg in”  

- område 2 där vi undersöker/beskriver och konkretiserar möjligheterna och 

formerna för samverkan med de andra parterna.  

 

Exempel på målen med förstudien är att beskriva en plattform och de arbetssätt som 

förstudien tar fram. Att vi har identifierat vilka behov de olika parterna har av 

samverkan samt att det finns tydliga planer för hur vi arbetar med våra gemensamma 

invånare och det som kallas ”En väg in”. Målet är även att identifiera och beskriva 

strukturer och rutiner för samverkan samt ta fram underlag för en eventuell 

genomförandeprocess.   

 

Under processens första månader har en detaljerad plan för förstudien lagts och en 

kartläggning genomförts internt med fokus på givna förutsättningar, aktuell samverkan 

och utvecklingsmöjligheter kring densamma. Kartläggningen resulterade även i en 

beskrivning av aktuella behovsgrupper och insatser samt behov av insatser framåt. 

Förutom den interna kartläggningen har även en omvärldsbevakning gjorts där 

processtödet kontaktat olika kommuner runt om i Sverige för att höra hur de organiserar 

sin samverkan kring arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd. Detta har bl a 

resulterat i förslag till tema på den interna workshop för medarbetarna som kommer att 

genomföras i maj månad. Exempel på kommuner som vi varit i kontakt med är: 

Karlskrona, Falkenberg, Trelleborg, Timrå, Laholm och Markaryd.  
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• Beskriv eventuella avvikelser ifråga om mål, syfte och metod samt anledning 

till dem 

 

Inga avvikelser kopplat till såväl mål, syfte som metod har uppkommit inom ramen för 

denna redovisning.  

• Vilka av de fyra myndigheterna (AF, FK, region, kommun) har varit aktiva i 

insatsen, t.ex. genom remisser eller informationsinsatser?  

Samtliga parter har informerats om att arbetet med förstudien har påbörjats och att dom 

under senvåren kommer att bli involverade i kartläggningsarbetet samt bjudas in till 

workshops på temat samverkan.  

• Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur? 

Nej  

• Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen 

och hur har det gagnat deltagarna? 

Det är för tidigt i förstudien att göra den bedömningen.  

• Beskriv eventuella hinder för samverkan och/eller systemfel som framkommit. 

Hur har dessa rapporterats vidare? 

Inga sådana har identifierats inledningsvis. Vi kommer som sagt inom kort att hålla 

workshops med alla parterna kring just frågan samverkan och hoppas vid dessa tillfällen 

få mycket input, inspiration, utvecklingsmöjligheter och en klarare bild av vår 

samverkan.  

Prognos för ekonomin (om prognosen visar en avvikelse på >10 % ska anledningen 

anges) 

Beviljade medel 750 tkr 

Fakturerade kostnader 69750 kr 

Prognos för året 750 tkr 
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Övrigt  

Vi har inget övrigt att rapportera såhär långt i processen mer än att vi har fått en bra start 

på arbetet genom en inledande kartläggning och omvärldsbevakning hos kommuner 

runt om i landet.  

 

Datum och namn på uppgiftslämnare  

2021-05-06, Jan Mårtensson  

 

 

Försök hålla rapporten till en A4-sida.  

Samordnaren för insatsen hämtar det ekonomiska utfallet från tertialbokslutet och 

uppgift om deltagare från SUS. Därför ingår dessa normalt sett inte i insatsens 

tertialrapport. Finns något man ändå vill ta med går det givetvis bra.  

  

 


