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Ansökan om finansiering Samordningsförbundet NNV Skåne  
(2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vem kan ansöka? 
Ansökan om medel från samordningsförbundet kan göras av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, 

Ängelholm och Örkelljunga enskilt eller tillsammans.   

 

Vem ska utföra? 
Den/de som ska utföra insatserna kan vara internt rekryterad eller externt upphandlad. 

Det är den som ansöker om medel som ansvarar för eventuell upphandling enligt LOU. 

Samordningsförbundet är inte upphandlare.   

 

Medel kan ansökas för: 
• Pågående verksamheter som bedrivs i samverkan och som inte utförs i någon 

myndighets ordinarie uppdrag. 

• Att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och 

organiseringar som inte finns idag. 

• Kostnader som möjliggör och bidrar till att samverkan kan utvecklas, t.ex. lokaler 

och personal, se bilaga. 

• Tjänster som innebär att det finns en samverkanskostnad i förhållande till 

ordinarie verksamhet.  

• Kompetensutvecklingsinsatser, t.ex. utbildning, föreläsning, som vänder sig till 

personal från flera av samordningsförbundets parter. 

 

Ansökan är en process med samtal, möten och utbyte av synpunkter. Det är därför 

viktigt att förankra tankarna med dem som berörs av den, t. ex linjechefer, fackliga 

företrädare. Den ska också diskuteras med förbundschefen. 

 

Ansökan ska innehålla de rubriker som återfinns nedan.  

 

Syftet med detta formulär är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet 

i samband med ansökan om medel från Samordningsförbundet NNV Skåne. 

 

Ett annat syfte med formuläret är att underlätta dels vid bedömning av en ansökan, och 

dels vid utvärdering av de insatser som kommer att genomföras. 

De prioriteringar som görs i samordningsförbundets verksamhetsplan ska följas. 
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Texten i rutorna ska ses som hjälp för att utveckla vad ansökan avser, hur insatsen ska 

utföras och till vilka kostnader.  Rutorna kan därför tas bort i själva ansökan. Ansökan 

ska vara daterad.  En ofullständigt ifylld ansökan riskerar att medföra att insatsen inte 

kan starta som planerat.  

 

När ansökan är klar, tas den upp i utvecklings- och beredningsgruppen. I utvecklings- 

och beredningsgruppen diskuteras även utvärdering av insatsen. Hur själva 

utvärderingen ska genomföras bestäms tillsammans med förbundschefen. Därefter 

lämnas ansökan till samordningsförbundets styrelse för beslut. 

 

En ansökan måste komma in i så god tid att den hinner diskuteras i utvecklings- och 

beredningsgrupp och styrelse innan insatsen ska starta.  

 

INSATSENS NAMN  
En väg in – NNV Skåne 

 

ANSÖKANDE MYNDIGHET/ INSATSÄGARE  
Båstads, Klippans och Perstorps kommun, men som enskilda kommuner som 

insatsägare, i samverkan tillsammans med Försäkringskassan och Region Skåne. 

Arbetsförmedlingen är med som intressent.  

 
BAKGRUND/SYFTE 

Bakgrunden är den förstudie om ”En väg in” som Ängelholms kommun har 

genomfört, samt den beviljade ansökan om genomförande av ett processinriktat 

arbetssätt - ”en väg in” för medborgaren i målgruppen. Den beviljade modellen är 

tillämpbar för de övriga medlemskommunerna, samt regionen och staten utifrån att vi 

alla delar liknande förutsättning i arbetet med målgruppen.   

 

Styrelse och medlemsråd har uttryckt en viljeinriktning att förbundet ska verka för att 

utveckla processer där vi kan hitta lösningar som involverar samtliga medlemsaktörer. 

Genom att använda processlednings- och processresurser från Ängelholm samordnat 

och effektivt kan vi gemensamt vara till större nytta för målgrupperna i vårt 

utprövande av nya metoder.    

 

Vi vill med påhängsansökan till Ängelholms beviljade ansökan om ”En väg in” bredda 

samverkan till fler kommuner i förbundet. Processens syfte är att metoden utvecklas 

och hur vi tillsammans kan nyttja våra verktygslådor för medborgarnas bästa, 

snabbaste och mest effektiva väg mot arbete och studier.  
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Det finns två olika spår som processerna kommer att arbeta utifrån: arbetsspåret och 

utbildningsspåret. Inom de två spåren finns kompetens inom exempelvis supported 

education, case management och supported employment.  

 

Vi vill inom processen knyta på samverkansparterna (Försäkringskassan, Region 

Skåne, Arbetsförmedlingen m.fl.) för att kunna jobba vidare med de individer som 

ännu inte är redo för ett av de två stegen. Utifrån en successiv utveckling av metoden 

ska fler behovsgrupper kunna omfattas. Ambitionen är att samverkansparternas 

expertis ska kunna nyttjas via En väg in. Antingen via fysisk tillgänglighet eller forum, 

utifrån vilka samverkansstrukturer som vi inom processen kom fram till var lämpliga 

och fungerande.  

 

Kommunerna och parterna arbetar utifrån tydliga processer, rutiner, ansvars–

fördelningar, metoder, modeller m.m. för att i bred samverkan, med aktuella 

individers behov i centrum, kunna använda befintliga kompetenser/resurser så 

effektivt som möjligt. 

 

Förstudiens inriktning på att identifiera eventuella ”flaskhalsar” och ”skav” ska 

tillvaratas, allt för att processen ska kunna fungera som önskat och att det skapas och 

visualiseras bättre flöden och transparens mellan våra organisationer. 

 

I förstudien arbetades det utifrån två olika områden:  

- Område 1 där man skulle tydliggöra vecka/månad 1 från de att en individ 

går in genom dörrarna ”En väg in” 

  

- Område 2 där vi skulle undersöka/beskriva och konkretisera 

möjligheterna och formerna för samverkan med de andra processparterna.  

 

Resultat av förstudien: 

Inom ramen för förstudien genomfördes såväl kartläggningar internt inom kommunen 

och hos de externa parterna, samt att det genomfördes workshops där samverkan 

diskuterades på såväl lednings- som chefsnivå och på medarbetarnivå. 

 

Inom ramen för förstudien togs det fram en ”Ängelholmsmodell” som visade på 

invånarens väg från första kontakt med kommunen till aktiv insats eller planering som 

övriga kommuner vill ansluta till. 
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EXTERNA NÄTVERK 

Inom ramen för förstudien genomfördes även omvärldsbevakning utifrån hur andra 

kommuner arbetar med såväl samverkan som liknande koncept som En väg in. 

Ängelholms ansökan bygger delvis på intressanta lärdomar från FINSAM i 

Landskrona/Svalöv där de arbetat upp en plattform för samverkan mellan kommun, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och rehabkoordinatorerna. Formerna för 

samverkan togs fram inom ramen för den FINSAM-finansierade processen i 

Landskrona/Svalöv men var så pass lyckade att de nu, flera år efter, fortsatt är 

implementerade i ordinarie verksamhet.  

 

Ängelholm fick väldigt bra input och erfarenheter från omvärldsbevakningen och tog 

med sig godbitarna till Ängelholmsmodellen. Ängelholm har i dialog med framförallt 

Försäkringskassan och de lokala rehabkoordinatorerna kommit fram till innehållet i 

sin genomförandeansökan.    

 

De externa nätverken kring processen tjänar som en möjlighet att utveckla ytterligare 

kompetens och utbyta erfarenheter med andra som arbetar med målgruppen. 

 

INTERNA NÄTVERK 

De interna nätverken är dels det lokala arbetet inom respektive processområde, men 

även det utbyte som sker mellan våra processområden. 

 

Inom ramen för förstudien togs det fram en tydlig beskrivning av det tänkta flödet 

internt inom kommunen (område 1) men det är en bit kvar innan vi kan beskriva 

fungerande, strukturella och hållbara samverkansstrukturer med de externa parterna 

(område 2).  

 

De ansökande kommunerna vill ansluta sig till den samverkansprocess som 

Ängelholm etablerat mellan kommunen Försäkringskassan och Regionen, samt där 

Arbetsförmedlingen kommer att vara med som intressenter inledningsvis. Processerna 

ska arbeta mot syftet att få heltidssjukskrivna i aktivitet, ett försteg inför att kunna vara 

redo för exempelvis det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen eller andra arbetsmarknadsinsatser. Detta är en målgrupp som 

samtliga parter uppger är svår att aktivera idag och som trillar lite mellan stolarna 

mellan våra system. Det är även en grupp som potentiellt kan bli en stor kostnad för 

samhället under lång tid. En del av processen blir att arbeta operativt med och runt 

behovsgrupper medan den andra delen i processen fokuserar på att ta fram 

strukturella och hållbara former för samverkan och informationsutbyte, oavsett 
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specifika behovsgrupper. Utifrån en successiv utveckling av metoden ska fler 

behovsgrupper kunna omfattas. 

 

Vi kommer att tillvarata erfarenheterna från de första 6 månaderna som Ängelholm 

kommer att ha tagit fram former för strukturell och långsiktig samverkan. Samtidigt 

som ”En väg in” testar de operativa arbetsformerna på en avgränsad pilotgrupp, ca 

fem individer som uppbär ekonomiskt bistånd, som är sjukskrivna och har behov av 

koordinerat stöd. 

 

Vi tänker oss i en anslutningsprocess två år totalt för arbete med fler individer och fler 

behovsgrupper. Den slutgiltiga utformningen baseras på resultatet av ”En väg in” 

erfarenhet från de sex första månaderna testning av samverkansformerna och flöden.   

 

Anslutningsprocessen ”En väg in – NNV Skåne” kommer att ha resurser i form av tre 

processmedarbetare/individkoordinatorer på 100%, var av kommunerna behöver 

medfinansiera 50% av tjänsterna för deltagande. Varje kommun beslutar hur de ska 

bemanna sin verksamhet, men bemanningen ska motsvara ramarna i ansökan. Det 

operativa arbetet föreslås delas i två insatsteam, Norra teamet – med Ängelholm 

tillsammans med Båstad och Södra teamet – med Klippan och Perstorp, (samt 

eventuellt även Örkelljunga vid en eventuell separat senare tilläggsansökan).  

 

Ängelholm bistår från ”En väg in” med processledare/ processtöd/kvalitet som är 

strategiskt ansvarig för processen och sammankallande för det löpande utbyte som ska 

tillvarata erfarenheterna i det operativa arbetet för teamen Norra och Södra. Teamen 

har möjlighet att upphandla försäkringsmedicinsk resurs, tid/ tillgång till 

specifik/specifika handläggare hos Försäkringskassan, utsedda 

rehabkoordinator/koordinatorer samt processtöd.  

 

Ett av syftena med processen är att stötta behovsgrupperna till sysselsättning varpå vi 

vill undersöka möjligheten om det är så att en tätare samverkan mellan kommunerna, 

Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedlingen kan snabba på individers hand-

läggningstid. Ängelholm har genom omvärldsbevakningen fått information om en 

process i samordnings-förbundet i Helsingborg, SYNERGI. I SYNERGI arbetar man 

tätt med handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en 

rehabkoordinator vilket lett till snabbare processer och mer heltäckande lösningar för 

individerna. Denna samverkan vill vi eventuellt testa utifrån våra lokala 

förutsättningar. Vi vill i samverkan med Försäkringskassan säkerställa att de har de 

underlag de behöver för att ta beslut i enskilda ärenden. Försäkringskassan, såväl som 
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de individer vi möter i våra verksamheter, lyfter fram att ofullständiga läkarintyg är en 

av de störta anledningarna till utdragna handläggningsprocesser.   

 

Under Ängelholms inledande sex månader är ambitionen att aktörerna även ska ”lära 

känna” varandras verksamheter. Exempel på aktiviteter är att Försäkringskassan bistår 

med information till personalen hos kommunen (och övriga intresserade parter) kring 

hur myndigheten värderar information i medicinska intyg och utlåtanden, parallellt 

med hur de bedömer arbetsförmåga m.m. Även arbetet att fastställa roller, ansvar och 

befogenheter inom och mellan de samverkande parterna - mer på djupet kan delas. 

Erfarenheterna behöver tillvaratas och användas i spridningen till övriga kommuner 

för att etablera en djupare samverkan. 

 

Ängelholms kommuns erfarenhet av BIP, en dansk progressionsmätningsstudie vid 

namn Beskæftigelses Indikator Projekt, kommer att tillvaratas. BIP har börjat användas 

i allt fler förbund i Sverige. BIP är världens största studie som tagit reda på vad som 

leder arbetssökande mot arbetsmarknaden. Studien ledde till framtagandet av 11 

faktorer för anställningsbarhet och visar på vikten av parallella insatser och samverkan 

för lyckade resultat. 

 

Ett av syftena med processen ”En väg in – NNV Skåne” är att i samverkan ta fram och 

testa hållbara samverkansformer som kan implementeras i ordinarie verksamhet.  

Syftet för det operativa arbetet med deltagarna är att få behovsgrupperna i aktivitet 

samt individer rustade för exempelvis det förstärkta samarbetet med Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser 

exempelvis arbetsträning, praktik, motivationshöjande insatser, friskvård m.m.   

 

Fokus i processen är implementering från dag 1. Anslutningsprocessen ”En väg in – 

NNV Skåne” avser att tillvarata erfarenheterna från arbetet i de olika teamen med 

syfte att lyfta kvalitet som kan stärka implementering. Vi ser det inte som det 

viktigaste att arbeta med volymer av deltagare utan målet är att hitta hållbara och 

långsiktiga samverkansformer och strukturer för att kunna stötta de som står längst 

ifrån arbetsmarknaden och som potentiellt kan bli en stor kostnad för samhället under 

lång tid.  
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MÅL 
Målen med processen är att: 

- Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande 

parterna (kommunerna ”En väg in – NNV Skåne”, Försäkringskassan och 

Region Skåne samt Arbetsförmedlingen). 

- Att kompetensutveckla chefer och medarbetar om varandras verksamheter för 

att få gemensamma referensramar. Genomföra erfarenhetsutbyten samt 

tematräffar utifrån specifika frågeställningar (varav ett har fokus på BIP). 

- Implementera en struktur och rutin för samverkan i befintliga verksamheter. 

- Testa och hitta metoder för flöden av deltagare mellan verksamheterna och 

parterna samt kunna beskriva desamma.  

- Testa processen på grupper som uppbär ekonomiskt bistånd och är 

sjukskrivna med behov av koordinerat stöd.   

- Arbeta operativt med fler invånare/behovsgrupper som har ekonomiskt 

bistånd vars behov är stöd i samverkan.  

 

 
SAMVERKAN 

Samverkan ska stärkas genom att ”lära känna” varandras verksamheter. Exempel på 

aktiviteter är att Försäkringskassan bistår med information om hur myndigheten 

värderar informationen i medicinska intyg och utlåtanden för personalen hos 

kommunen (och övriga intresserade parter) kring deras krav på intyg och aktivitet och 

hur de bedömer arbetsförmåga m.m. De inledande månaderna används även för att 

fastställa roller, ansvar och befogenheter inom och mellan de samverkande parterna - 

mer på djupet. 

 

Vi kommer som ett led i arbetet att fortsatta att identifiera, beskriva och utveckla den 

samverkan som finns mellan parterna i FINSAM. 

Vi kommer inom processen att ta fram former för strukturellt hållbar samverkan. 

Genom den omvärldsbevakning som Ängelholm gjorde kan vi ta del av bland annat 

kontakt med samordningsförbundet i Landskrona-Svalöv. Landskrona-Svalöv har 

tagit fram samverkansformer, mellan alla berörda parter i förbundet. som de inom 

ramen för en process utvecklat och testat och som de sedan implementerat i ordinarie 

verksamhet. I Landskrona-Svalöv träffas nätverket en gång i månaden, ca 9–10 ggr per 

år för aktuella frågor och nyheter. 

Denna samverkansstruktur vill även vi testa i genomförandeprocessen utifrån lokala 

förutsättningar. Genom att kontinuerligt diskutera specifika frågeställningar mellan 
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parterna uppnås en större förståelse för varandras verksamheter, samt att vi får insyn i 

hur vi kan stötta de andra parterna i sin process genom det arbete som vi gör. 

Exempelvis om kommunerna vet vilka underlag som Försäkringskassan efterfrågar, så 

kan vi hjälpa invånarna att ha underlag färdiga och kompletta inför mötet med 

Försäkringskassan. Detsamma gäller om kommunerna vet vilka underlag 

Arbetsförmedlingen behöver för att ta beslut om exempelvis olika typer av lönestöd.  

Att lära av varandras verksamheter är något som samtliga parter vet är viktigt för att 

få till en fungerande samverkan och något som alla parterna tog upp som önskvärt 

inom ramen för den behovskartläggning som förbundet gjorde 2021.   

Ängelholm har genom dialog med bland annat Försäkringskassan och kommunens 

enhet för ekonomiskt bistånd kommit fram till att det inom processen hade varit 

intressant att exempelvis knyta till en försäkringsmedicinsk resurs som syftar till 

myndighetens lärande om det försäkringsmedicinska perspektivet och som i 

förlängningen underlättar för individerna som berörs.  

 

Samverkan med primärvården via rehabkoordinatorerna, utifrån varje koordinators 

förutsättningar, ser vi som extra intressant då parterna ofta lyfter fram primärvården 

som en flaskhals. Genom rehabkoordinatorerna har vårdcentralerna fått ett uppdrag 

att koordinera och samverka, vilket vi hoppas ger ännu högre utväxling genom 

processens strukturerade former för samverkan. Rehabkoordinatorerna lyfte själv fram 

i vår dialog att de genom processen önskar kunna frigöra tid för sin läkare, få enklare 

kontaktvägar in till de andra parterna samt kunna få till ett mer självklart samarbete.   

 

MÅLGRUPPER 
Invånarna – under processens två år vill vi i anslutningsprocessen ”En väg in – NNV 

Skåne” testa samverkansformerna och flödena i samtliga kommuner inom förbundet, 

på fler individer och fler behovsgrupper.  De som i första hand kommer att vara 

aktuella är individer som uppbär ekonomiskt bistånd och står långt utanför 

arbetsmarknaden, som exempelvis heltidssjukskrivna. Även individer som är 

inskrivna hos Försäkringskassan inom det delregionala området och tillhör 

målgruppen kan anvisas. Individer som har ett behov av rustande insatser för att 

kunna ta del av de arbetsmarknadsinsatser som idag erbjuds, samt som behöver stöd 

för att exempelvis kunna delta i förstärkt samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Det är en heterogen grupp som har en blandning mellan fysiska 

och psykiska hinder, i många fall individer med multipla och komplexa problem som 

pågått under många år. Flera har enligt vår erfarenhet exempelvis svårt att få rätt intyg 

från vården till Försäkringskassan. Ofta finns ingen SGI (sjukpenning-grundande 

inkomst) så individerna är inte aktuella hos Försäkringskassan. Ofta är hindren för 
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stora för att Arbetsförmedlingen ska sätta igång en planering, men individerna kan 

trots detta ha ett behov av samordning. Många har enligt socialsekreterarnas 

bedömning möjlighet att försiktigt komma i gång i någon form av 

sysselsättning/samtal. Det som ter sig tydlig är att det är en grupp med stora 

individuella behov, som behöver stöd av många olika verksamheter parallellt. Men 

också verksamheter som är redo att ta emot individerna när de föregående insatserna 

är klara. Mycket av problematiken ligger i att individerna inte har förmåga, eller 

känner till, hur man orienterar sig i samhället mellan olika myndigheter och därav blir 

passiva. Individerna vet helt enkelt inte hur man ska göra för att komma vidare. 

Behovsgruppen kräver alltså en samverkan och en förståelse för våra olika uppdrag, 

något som vi i dagsläget inte har men som vi inom ramen för processen planerar skapa 

formerna för. Utifrån en successiv utveckling av metoden ska fler behovsgrupper 

kunna omfattas. 

 

Medarbetarna – en annan målgrupp är medarbetarna hos de samverkande parterna 

som genom processen får mer information om varandras verksamheter, kontaktvägar 

mellan parterna samt stöd i sitt dagliga arbete med att stötta invånarna. Det handlar 

om arbetsmarknadskonsulenter, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, 

handledare, försäkringsutredare, rehabkoordinatorer, arbetsförmedlare, samordnare 

mer flera.  

 

Övriga intressenter – Arbetsförmedlingen kommer inledningsvis att vara intressenter 

till processen. Deras roll kommer förhoppningsvis att utkristalliseras och tydligare 

kunna beskrivas längre fram. Några andra som visat intresse för processen är 

vuxenpsykiatrin inom Region Skåne. Även deras roll i processen kommer att 

fastställas längre fram.  

 
 

DELTAGARE 
Deltagarna kan ses utifrån de två behovsgrupperna som beskrivs mer i detalj ovan. 

 

Behovsgrupp 1: invånare som vi i samverkan ska stötta, rusta och hjälpa vidare. 

Erfarenheterna från Ängelholms pilotgrupp, de första sex månaderna, för individer 

som uppbär ekonomiskt bistånd, som är sjukskrivna och har behov av koordinerat 

stöd kommer att tillvaratas. Processen kommer vara öppen för att anpassa utifrån de 

behov vi i de olika teamen identifierar under vägens gång.  

. 
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De som i första hand kommer att vara aktuella är individer som uppbär ekonomiskt 

bistånd och står långt utanför arbetsmarknaden, som exempelvis heltidssjukskrivna. 

Även individer som är inskrivna hos Försäkringskassan inom det delregionala 

området och tillhör målgruppen kan anvisas. Individer som har ett behov av rustande 

insatser för att kunna ta del av de arbetsmarknadsinsatser som idag erbjuds, samt som 

behöver stöd för att exempelvis kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utifrån en successiv utveckling av 

metoden ska fler behovsgrupper kunna omfattas. 

 

Behovsgrupp 2: medarbetarna hos de samverkande parterna som genom processen får 

mer information om varandras verksamheter, kontaktvägar mellan parterna samt stöd 

i sitt dagliga arbete med att stötta invånarna. Enligt den kartläggning som Ängelholm 

genomförde i förstudien så handlar det om flertalet yrkeskategorier, både inom 

kommunen och hos övriga parter. Det handlar exempelvis om arbetsmarknads-

konsulenter, försäkringsutredare, rehabkoordinatorer, arbetsförmedlare, 

socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, handledare, samordnare mer flera. 

 

 

 AKTIVITETER 

Processen kommer att starta 1 januari 2023, med en första förberedelsefas för att starta 

teamen, tillvarata Ängelholms erfarenheter och identifiera deltagare. 

 

Processarbete, planerings- och utbildningsfas (2023-01-01 – 2023-02-28) 

En del i projektets inledning är att ”lära känna” varandras verksamheter. De inledande 

månaderna används även för att fastställa roller, ansvar och befogenheter inom och 

mellan de samverkande parterna (mer på djupet). 

 

Genomförandefas (2023-03-01 – 2024-12-31) 

- Genomföra återkommande samverkansträffar och möten 
- Testa interna flöden – ”Ängelholmsmodellen” inom ”En väg in – NNV Skåne” 

- Testa metoden och arbeta operativt med behovsgrupperna  

- Säkerställa forum för att tillsammans kunna reflektera kring och utveckla vår 

samverkan  

- Löpande följa upp och utvärdera arbetet  
En mer detaljerad och uppdaterad tid- och aktivitetsplan för genomförandefasen tas 

fram utifrån Ängelholms erfarenheter inom ramen för projektets inledande sex 

månader.  
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Implementering (2025-01-01 – 2025-02-28) 

- Implementering av samverkanstrukturerna i ordinarie verksamhet 

- Säkerställa genomförbarhet (och ev. finansiering) för fortsatt samverkan inom 

ramen för ordinarie verksamhet, eventuellt ansvarsfördela det framtida arbetet 

om det behövs 

- Visa och räkna på de samhällsekonomiska vinsterna med det arbete som görs 

och de resultat som uppnås 

 
ORGANISATION 

Teamen kommer att ha lokala styrgrupper i varje kommun där verksamheten följs upp 

på kommun och teamnivå. En gång per år, eller vid ytterligare påkallat behov, ansluter 

ser sig de lokal teamen till Ängelholms styrgrupp med deras befintliga samverkans-

struktur som leds av styrgruppen för arbetsmarknad. I Ängelholms grupp ingår: 

- Verksamhetschef IFO,  

- Verksamhetschef, Vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt 

bistånd  

- Sektionschef Arbetsförmedlingen  

- Samverkansansvarig Försäkringskassan  

- Förbundschef FINSAM 

- Ängelholms Näringsliv  

- HR Ängelholms Kommun  

- Huvuduppdrag hälsa  

Motsvarande funktioner i de andra kommunerna bör delta vid det årliga mötet. 

Processen drivs av processledarna och leds strategiskt av den centrala och de lokala 

styrgrupperna.  

Teamen ansluter till Ängelholms processledare 75% (individkoordinator) som kommer 

att driva huvudprocessen. Anslutningsprocessen ”En väg in – NNV Skåne” bemannas 

med motsvarande tre processmedarbetare eller individkoordinatorer på 100%, var av 

kommunerna behöver medfinansiera 50% av tjänsterna för deltagande. Varje enskild 

kommun tillser att bemanna utifrån sin medfinansiering och den tilldelade ramen i 

processen. 

Ängelholms externa stöd för att driva processen framåt förväntas även kunna stödja de 

anslutande delprocesserna. 
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Individkoordinatorns roll/arbetsuppgifter har två inriktningar – ett aktivt arbete med 

deltagare under arbetsmarknadsenhetens (AME) paraply, samt en strategisk funktion 

för att identifiera och utveckla arbetssätt och metoder för samverkan med de parter 

AME behöver samarbeta med för att nå det övergripande målet att deltagarna ska 

närma sig självförsörjning. Individkoordinatorns roll består i att genom individuell 

stöttning hjälpa personer att få sin sysselsättning att fungera, individuella samtal för 

att motivera och/eller identifiera nästa steg i processen. Detta kan exempelvis vara att 

stötta vid myndighetskontakter, hjälpa till med läkarkontakter, känna till olika kanaler 

för vilken sorts hjälp det finns att få (boendestöd, behandling eller liknande). 

Individkoordinatorn ansvarar för att följa upp processen och att överenskommelser 

följs. 

Även Arbetsförmedlingen och psykiatrin inom Region Skåne är intresserad av att 

såväl följa processen som att delta i densamma. De exakta formerna för deras 

medverkan är inte fastställd ännu men kommer att utkristalliseras under processens 

inledande fas. De kommer till dess att hållas informerade i särskild ordning.  

 
 

REKRYTERING AV PROCESSMEDARBETARE 
Kompetensprofil och andra kvalifikationer kopplat till processmedarbetarnas 

funktioner har under Ängelholms förstudie, i samverkan, tagits fram. Under 

förstudien har Ängelholm identifierat vilka kompetenser och profiler som är 

intressanta för att driva och arbeta i processen. De resurser som kopplas till processen 

måste noga väljas ut och handplockats utifrån kompetensen att kunna genomföra 

processen utifrån tänkta arbetssätt och målsättningar.  

En del i arbetet innan genomförandeprocessen kommer igång är att frigöra de tänkta 

resurserna från de uppdrag de har idag samt säkerställa att processorganisationen är 

fullt redo för start 1 januari.  

Processmedarbetaren måste bland annat erfarenhet av att arbeta operativ med 

behovsgrupperna. 

Det kommer även att fastställas övrig organisation, samt eventuellt försäkrings-

medicinsk resurs som kopplas till processen. Försäkringskassan och vården kommer 

också att utse specifika kontaktpersoner till processen.  
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FÖRSÄKRING 
Deltagarna är försäkrade under insatstiden via den enskilda kommunen eller 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.  

 
 

STYRNING 
Processen drivs av processledaren i Ängelholm och leds strategiskt av de lokala 

styrgrupperna, i en nära samverkan med Ängelholms styrgrupp. 

 

 

INSATSENS RELATION TILL ANDRA VERKSAMHETER 
Målet är att skapa former (lokala) för strukturell och hållbar samverkan mellan 

kommunen, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen över tid. Viss 

samverkan finns redan idag och denna ska vi förstärka och bygga vidare på. Ett av 

målen med processen att ta fram formerna för hur samverkan kan bli ännu bättre, 

tydligare och mer gynnsam för samtliga parter samt för medborgarna.  

 

 

 

IMPLEMENTERING 
Målet är att samtliga samverkansformer implementeras i ordinarie verksamhet. 

Målet är även att testa och fastställa insatser och aktiviteter för processen 

behovsgrupper som implementeras i ordinarie verksamhet. 

Processen ska ha fokus på implementering från dag 1. Vi ser det inte som det 

viktigaste att arbeta med volymer av deltagare utan målet är att hitta hållbara och 

långsiktiga samverkansformer och strukturer för att kunna stötta de som står längst 

ifrån arbetsmarknaden och som potentiellt kan bli en stor kostnad för kommunen 

under lång tid. 
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RESURSER, Befintliga och insatsens behov därutöver 
Vad förbundet kan finansiera, se bilaga. 

 

Finansiering söks för helt eller delat kalenderår. Om avsikten är att insatsen ska pågå i 

flera år, kan ansökan avse samtliga år, uppdelat kalenderårsvis. OBS att medel endast 

kan erhållas för ett kalenderår i taget. Beslut om finansiering för ett år innebär ingen 

garanti för finansiering kommande år.  

 

 
RESURSER/EKONOMI 
 

Budget  Egen finansiering  

(om sådan finns) 

Sökta medel 

2023 

Sökta medel  

2024 

Sökta medel 

2025 

Personal 

975 tkr/år,  

650 tkr/kommun för   

 åren 2023 och 2024 

  975 tkr    

(PM 200%) 

1025 tkr     

(PM 200%) 

 

220 tkr  

(PM 200%) 

Extern lokal 
    

Egna lokaler 
 

 
  

Arbetsinsats 

egen personal 

 

 

  

Utbildning / 

försäkrings-

medicinsk resurs 

 100tkr 100tkr 20tkr 

Övriga 

kostnader 

 150 tkr 150 tkr 30 tkr 

TOTALT 

  Totalt 1950 tkr 

för åren 2023 + 

2024 

1 225 tkr 1 275 tkr 270 tkr  

 

Kostnader för offentlig försörjning till deltagarna i projektet ska inte räknas med. 

Personalkostnader ska specificeras under ”Organisation”. Se bilaga vad som får räknas 

med. Kostnader för utbildning och övrigt ska specificeras i ansökan eller i särskild bilaga. 
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TIDPLAN FÖR NYA INSATSER 

Start och sluttid för insatsen 

2023-01-01 - 2025-02-28 

Processarbete, planerings- och utbildningsfas 

2023-01-01- 2023-02-28 

Genomförandefas  

2023-03-01 - 2024-12-31 

Implementeringsfas 

2025-01-01 – 2025-02-28 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Måluppfyllelse följs upp utifrån angivna mål: 

- Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande 

parterna 

 

- Att kompetensutveckla chefer och medarbetar om varandras verksamheter för 

att få gemensamma referensramar. Genomföra erfarenhetsutbyten samt 

tematräffar utifrån specifika frågeställningar (varav ett har fokus på BIP) 

 

- Implementera en struktur och rutin för samverkan i befintliga verksamheter 

 

- Testa och hitta metoder för flöden av deltagare mellan verksamheterna och 

parterna samt kunna beskriva detsamma.  

 
- Arbeta operativt med fler invånare/behovsgrupper som har ekonomiskt 

bistånd vars behov är stöd i samverkan.  

 
- Att växla upp formerna för samverkan till att även tillämpas även i de andra 

kommunerna i förbundet, utifrån deras lokala förutsättningar 

 

Ledningsgruppen följer löpande upp processens arbete och resultat. 

SUS ska användas för uppföljning i de fall det är tillämpningsbart. Extern utvärderare 

kommer att bestämmas tillsammans med förbundschefen om processen beviljas 

finansiering.   

Processen kommer att följa upp de samhällsekonomiska vinster som processens arbete 

och resultat resulterar i.  
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DOKUMENTATION  
Rapport ska lämnas varje tertial enligt förbundets mall. En rapport för hela det 

föregående året ska lämnas i januari månad året efter enligt mall. När insatsen är 

avslutad ska en slutrapport lämnas in senast två månader efter avslut. 

 

 

Kontaktuppgifter insatsägare 
Namn Organisation Telefonnr E-post 

Riva Veeborn 

Mattias Säflund 

Adisa Avodvic 

Maria Brantmark 

Lennartsson 

Cecilia Stenfeldt 

 

Båstad kommun 

Klippans kommun 

Perstorps kommun 

Försäkringskassan 

 

0435-28430 

 

010-118 08 42 

 

010-119 74 75 

 

ritva.veeborn@bastad.se  

mattias.saflund@klippan.se  

adisa.avdovic@perstorp.se 

maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se 

 

cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se 

 

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER 
Namn Organisation Telefonnr E-post 

Jan Mårtensson Ängelholms 

kommun 

0431 – 870 00 jan.martensson@engelholm.se  

Christina Wester 

Palmqvist 

Försäkringskassan 010-118 08 88  christina.palmqvist-

wester@forsakringskassan.se  

 Region Skåne   

Per Gustavsson, 

Emmy Gustaf-Janson 

Arbets-

förmedlingen 

010–486 35 91 

010-487 51 52 

per.gustavsson@arbetsformedlingen.se   

Emmy.gustaf-janson@arbetsformedlingen.se  

 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………. 
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Bilaga  
 

Samordningsförbundet kan finansiera följande: 

 

• Personal som arbetar i insatsen, t.ex. faktisk lön och semesterersättning enligt 

avtal, lagstadgade arbetsgivaravgifter.  

 

• Extern lokal som måste hyras för att kunna genomföra insatsen, t.ex. hyra samt 

driftkostnader (värme, el mm) 

 

• Kostnader utöver dessa som uppkommer endast pga. insatsen. (dessa ska 

motiveras särskilt i ansökan) 

 

 

Samordningsförbundet kan inte finansiera följande: 

 

• Kostnad för enskilda deltagare, t.ex. skyddskläder, reseersättning. Dessa ska 

deltagarna söka av den som utbetalar deras ersättning eftersom det räknas som 

myndighetsutövning. 

 

 

 

Fakturering ska normalt ske varje eller varannan månad till samordningsförbundet, om 

inget annat överenskommes med förbundschefen. Av fakturan ska kunna utläsas vilka 

kostnader, relaterat till ansökan, som avses, antingen i text eller i bilaga.  
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Skapat: 2022-05-20 17:13 av Finsam NNV Skåne
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Originaldokumentets kontrollsumma:
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 ritva.veeborn@bastad.se
Personnummer: 590209-4308
E-post: ritva.veeborn@bastad.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "Ritva Piret Svensson Veeborn"
Signerat: 2022-05-23 08:29
BankID referensnummer: d802f505-772e-49b9-b278-a6a4ab54be8c

 maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se
Personnummer: 750915-4907
E-post: maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON"
Signerat: 2022-05-24 14:54
BankID referensnummer: 60abc341-8669-4900-9bee-f6a33efef13f

 mattias.saflund@klippan.se
E-post: mattias.saflund@klippan.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "MATTIAS SÄFLUND"
Signerat: 2022-05-20 17:50
BankID referensnummer: bfa6d6e7-181d-4891-bd6b-055b86771b1f

Representant
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 cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se
Personnummer: 630929-1943
E-post: cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "CECILIA STENFELDT"
Signerat: 2022-05-23 07:20
BankID referensnummer: 9f7b16ff-b9e5-4bd8-800f-417632511c80

 Adisa.Avdovic@perstorp.se
Personnummer: 830913-6383
E-post: adisa.avdovic@perstorp.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ADISA AVDOVIC"
Signerat: 2022-05-23 09:03
BankID referensnummer: fe784066-fdd5-4b79-a580-08c8a2540100

Detta dokument har undertecknats via Kivras signeringstjänst och i enlighet med villkoren för
signeringstjänsten. För att verifiera dokumentets äkthet, kontakta Kivra på support@kivra.se.
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                    "ocsp_response": "MIIHqAoBAKCCB6EwggedBgkrBgEFBQcwAQEEggeOMIIHijCCATOhgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjA1MjMwNjI5NTFaMFgwVjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIRI5blPD8l2qAABgPMjAyMjA1MjMwNjI5NTFaoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIF9Blsrn2VqIuXSySBWk7DQiQS24ZSLpMe+cwb5oCByTMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBkAgqatRSEwDUo4jX74LmW9AY6YsFEw3Yzg5jMPXi1wT96gy9dIKHQD4Rt7TqINwNIlUkjBEL/EdyFYC/B5hRFok4c3bAnok65VSX55KzEXSjdiYOICgW8scAOg4qbcyN0rfN6lyKlqM4RLxPv4gnwsgZwTs3t1OzOUg+4v9HYh1Ywyh6wG6cY1oxB9nNgs3mNGISaUBSeSnNNQu+so6uKuSe23uPYkfp9/KRmsRSp9zOVMEkXFqpFCDxyYi7Qa8pfB1VEllpJVtxm00lWFZss9MtfrnWDvS7NbSnXBrSVWdJmVTbHjMxbg4yhIX/k8vWDN/U+xVXrHly/kT9eUxGMoIIFOzCCBTcwggUzMIIDG6ADAgECAggbL4q6qfwJEjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjCBjDELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxPjA8BgNVBAMMNUhhbmRlbHNiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApfTcCqVo/LmyQCGHyuwdoUc473e9OCP+NpwIM1E1VWe0om6/YzncfZouzpXe/lL86fYH78qxEE+6zuXIaisjKh79CVpbr/4IhLtg74VIio3nAtakZ2KUitnH0vjZNfSsiNSPUTbknr1fCkjI93SJlnzkJgiOaSG/uLVm3LlvO6kiFPZkLeR8IAOnxFKhtaSncDiqkgsLO5vn97TYnMNxVZy9HMnLJrJNFcJx9FaAVWCLQ+vhyoY1cU+zoMUf0nnwrBZkYdo/t6QkFJsEeCVC0AKgqMvbERK3KqmJBzWUT1cG/jCWfY9n9pJr6xe65yHVh0Mmc4VMl9lM19eBeLZQOQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBREsYwCfOv9wCXRzakcNrPfSi09DDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAUlteXvRUe5zYKgBE2bniP6zX7bnZvX4E+Jsl9oW4Gig0kle1eClc0vLdORGlVmA+uMfNSMOJSVgyesZfJ85SP5Zr6IJZCXzG/Vi35XvuS/WvMS3JEW6zFu9lYWstnb024LImuHSLo0aeDI3aYZpEg+5W2V5M40G3hbSuTt2MNqGYTe7Zys2W+Ugus8jgUUaT8lKVqRibDhPkDUtMfQrhr3z6Qa62JFNne2kT+tldBbTBZ3HAQDBeWJNt2k192DkGvjKvj4Z/qbkIwijrS6bWXfX0fSANliPII8mvnorLFSW2/BT2Ul6y4MkhsC33x6OCeeDHofWYXJSZpOiX1gmNve+aiMz1djoC3/YRAueIW64pvCsw6qQvkFln3ERQsLKhZ9nM0zVujYr0QJXzDp1qnkVssX6ct4CIE804Am7TJlX52TBpXL7HpGIkgY43haXcW8DrkddWf3la3X0fHUncMzjeEF9fCF2qSTQOUfQi+JzL47eKbhQpNbUn9KJzNfLzJCQnZkKDFUCFqD7cTw+JAgXRO4fE480Y6zxuracLiMQNBliULrwiper8N/WjcQEDgs5TRFa3rzH0osJ6LqE3ugI9oVQsoWUWCvSMn6qsE9OBynjjMuatZ8bUN1muXyebSMiiI6issC0W0dSOP4nCatJJ5LUtnifbOiNkV8at/EQ=",
                    "name": "Ritva Piret Svensson Veeborn",
                    "last_name": "Svensson Veeborn",
                    "given_name": "Ritva Piret",
                    "ssn": "195902094308"
                },
                "completed_at": "2022-05-23T06:29:51Z",
                "created_at": "2022-05-23T06:29:37Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "d802f505-772e-49b9-b278-a6a4ab54be8c"
            }
        },
        {
            "real_name": "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON",
            "created_at": "2022-05-24 14:54",
            "order_ref": "60abc341-8669-4900-9bee-f6a33efef13f",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Signering av anslutningsansökan En väg in NNV Skåne 20 maj 2022\" från \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7\nKontrollsumma: abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94\n",
                    "timestamp": "2022-05-24T12:54:28Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7",
                        "client_ip": "94.191.153.23",
                        "original_checksum": "abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94",
                        "ssn": "197509154907"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
                    "signature": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkpWZTkyV3poUUw4V3N4Y1FGQmM2ZnBCUDJlZXN5T1hiRkRjc0NkNlVJams9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5GMjRvNytUNmdoeWVRZng5U1ZlODVDS00rVG5vS0h4ZUd4eWtrZmdsVjFVPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5XaDZ4WXRMOHV4OTZrK1FkbEQyQldUR1FSN3ZpQlQwdDQrVGJsV3d3OGdHemV6ajdkZjM1S1VieDNsYXB1TFQvV0M1dEVrR0tsV0t6VEZYd3Nyayt0eWhEUEFPWFNjcDVYVDkvZXpub3Jna0dPL3UyMUZOMWdVelFWRk14N1F6NVB3TFNLb1NobEpzdnJVU0l2Q2pwUVBTOFVGM291RHdjWHNFVldzdGpuaTJkU0xIVzd4bWNkRjJyditMTzdTMnp6SXkvRVhDaU4yckFNQ1hNOXQyYWdvTnNOOUkzSVljdTBCWVMrRys4WGpXR3ZNdXh6WEdqY2JFOERSSjI0MzZJaWNzdHZZRDRESHcrWHgxTFI3dmNRVUhseFpyeHcwTnMya3lRMmtiOWprYVk2WjVtNkdBcTZmVVU0S2t1RFlYN2Fib0VHT3ljYWJGdUkxcktyMzhIRXc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGY2pDQ0ExcWdBd0lCQWdJSWRGWDZoeGlib2tNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TWpBME1qTXdNREF3V2hjTk1qTXhNakExTWpJMU9UVTVXakNCM0RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVlTUJ3R0ExVUVCQXdWUWxKQlRsUk5RVkpMSUV4RlRrNUJVbFJUVTA5T01RNHdEQVlEVlFRcURBVk5RVkpKUVRFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazNOVEE1TVRVME9UQTNNVU13UVFZRFZRUXBERG9vTWpBeE1qQTFJREl6TGpBektTQk5RVkpKUVNCQ1VrRk9WRTFCVWtzZ1RFVk9Ua0ZTVkZOVFQwNGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1TUXdJZ1lEVlFRRERCdE5RVkpKUVNCQ1VrRk9WRTFCVWtzZ1RFVk9Ua0ZTVkZOVFQwNHdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFEVndGYXVLY0MvZ0g0d3UxTzhiWmlYQk5kSnRRMHV2Wm5HdkRRZGZ5dTZ4UHc5VmprNCtkdng0aUh1ZUtyOGVibGloTERpWXJWMnVVMVNXa2x3c3h1WDV5VUdhY2p2YlVYZnliajFjUnRsN1ZkVlNKblNrZFF4Q2c1ZkFzbTJ0Z0tmU0ZrKzc0TnJoS2xXZzZBWU8wUHd3RXByRTdScFRlc2FLNHpyMmMyc1VmVUlLM1YwZ3NHdU8zN3l2cW80OWxNQkc1L0dmZTNwT2g2aFlnZUhTV3lha0thbmxBNjYvSW9vb2ExT0xGZnhSTFVQQ01ONVlhem85cG4wNXJ0QkgyTTBLWWJxRnlLMThINTRlMDZETXpJZ2ZiL3NxeHJZamo2cUxIVjg3dHVMSldiYjRVWWdYWXBncDhBa1BVbHhnK0F6K1o2aGxlMzZmVmpLcm1TMjlMQVpBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVrV2pnbFNpZ0ZSSzErZENoZUJMR09MTEUzWXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUp3amVSOU9tRW1GRCsvdDFhQjh6bDFyQjFFOG5ZYXI0MzdXWC93ZGN3aWMydFF1bFVRRndzNDRtSjRCMU1EYVZWVTlQZ1ROeEVlRWtJbUFjckpFZml5U0l4d3UyYmxzOFg0bXNuTVkxdXg2aDg1cG8yRVUwUTJNWTdrcWh6WnM3am1MZjhjemlrY1ZHeWVtZjdhdG8zdmtmMkJ1azJHNm1YV0RxZ2J0a0ZOKytvQ2ZXdjVYVlhxVkpuRjluWDhpQURHajdENEJnemtoT3phVWF5aFQyMWFPdHhmN0FwdUxlMG8wZmZSN2pZMXJ3NlN3b2lEWk13MXE2Qms0VFhTdFB4TFlRQTJvMGRpY2dNZWFPck5XNVEwMHNkV2diWStDMG5qeElubGZGaDh1Qm9uUm52dXJsa1pTSGZpU2JYRUNIRFJUMklWbkxheW1sRUtDZk93bTZlejlEc0FXdEF0OXNvZ1lPbXVmeU5qRFNRWVI5b2grOEJkTGFlZUttVWsvT2VsRjZ4ZmFScVNubFNrZEJwaCs0cVV6SUt2T1lYeDUxNFEzeUc4ekUwRVpVUmdOQnF1d2RNdllseTltemJPY2crdzF0b1dJdWViRE1HU3EvK09aM2RnekJkbmF6bTJFWDZYNU1HUURmeUJQQlVURGo4R1oxMDdvczFBNWFBK3F4V2V1ZDVNeTRnNjNLVERYOTh1TW9GYXAxU3ZCVkhCNlVRN0xFUmhMbVFLMWxzUDl6c1NKY2F0c1E2WlhHcnYzVEY4anFqR3FKaFU0OVJXR0NFWXNWNUUwZ1JBMllpTFg5dmFLU3M3ZzgzeEVWQTZrREZNSmQ5SGVzNmUwNktIa09mNWt5a2ZVN0FHK3RIOElRQjZKN0lYVXAwL1Z4QVI2WitZMHRjMnpvVVZXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklITnJjbWwyWlhJZ2RXNWtaWElnWkc5cmRXMWxiblJsZENBaVUybG5ibVZ5YVc1bklHRjJJR0Z1YzJ4MWRHNXBibWR6WVc1enc3WnJZVzRnUlc0Z2RzT2taeUJwYmlCT1RsWWdVMnZEcFc1bElESXdJRzFoYWlBeU1ESXlJaUJtY3NPbGJpQWlSbWx1YzJGdElFNU9WaUJUYThPbGJtVWlMZ29LVG5samEyVnNPaUF4TmpVek1EVTVOak00TlRkaE1HVXdNVFU1TlRGak5ETXlNV0ppWldZMU9EWmlNalV5WmpKaFpUY0tTMjl1ZEhKdmJHeHpkVzF0WVRvZ1lXSmpaakl4T1RNM01HVTJOVFZrTkRWbVlUZzNNR0kwWW1Jek5HRXhNREZrWWpZMllXUXdPVGt4TURNMk56VmpZVFkzWWpNeVpESmxaR016Wm1RNU5Bbz08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5ZV0pqWmpJeE9UTTNNR1UyTlRWa05EVm1ZVGczTUdJMFltSXpOR0V4TURGa1lqWTJZV1F3T1RreE1ETTJOelZqWVRZM1lqTXlaREpsWkdNelptUTVOQT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5UzJsMmNtRWdRVUlzYm1GdFpUMUxhWFp5WVN4elpYSnBZV3hPZFcxaVpYSTlOVFUyT0RRd01qSTJOaXh2UFVsRFFTQkNZVzVyWlc0Z1FVSXNZejFUUlE9PTwvbmFtZT48bm9uY2U+UHlCVWwzd1djbWhYYUNCOSt2U1U2c3lIMjJ3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlMybDJjbUU9PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU55NHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TkM0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPm12dFpPM3dYYjRxLzYzWmgzRGM1cnFOdWZOaz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mcDE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==",
                    "ocsp_response": "MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNTI0MTI1NDM3WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCHRV+ocYm6JDgAAYDzIwMjIwNTI0MTI1NDM3WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCD71UlI4013sFcMOHVLCA8jbDBs4cOpZjuo/Us/+kpcfjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAQIAB9/mAdt0NlflNAzLWQuPxk0KyxaTtrIvVzSFXI+D/gKevhpxm/43ee+Dz7QgiEAX0oLn/Blv6tXNwdHTjW3I7SX+N8wsRxZ7jIcvegosKp5rNO7KKWSc1M9bzDZZhw/nXOr9hrtGH/bdWkRewSS8WY/dZGqjp+/iD7qysEEM7Iyx3VFV9uAuLmzKjIBeKh/DsFic/r4F139H82nZHE+QEIj0GFvp69Mh6n388X6jVdUuVhdsS3R6AVVWLjMjGDD6ql8sqBe1weBVGPqU6VONgVRODoR/dWqKsmIJOh6zLtTNF7UODkpBA5UN80wruwIIC09UrmZER+83vwY9JHqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIbDSZQSdjI0EwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7/UvgrZX44spL3DwjSmJfXA//hiHeith1Z0AICQRiJVDV+dPkPezenblilRR+IRo8FV2+GGv+2446vNhIYPJmDZVGFqQWv8SYzAtARJbdJBV3p6SfW0Pmq8hTGeaTJzf99n+IwKyf2dNU96daKe2gi1rrjbKoDlZQA3iGX2BTLGcmB0kSdGxXjz/99Rsf0PFPJu2ey2JprxvD40xpr0ZZQ/XCZcS3ow+qxZtTrlCrb7y5igFaX9I2Wj7fhxVMACne4U04ZZCYZWbYwQyeQntVGo6WZhRWHmjFDuj153Kfqzofrr41pyrxyEJBpXMxmIghUToJ/nQ1dAU3miiv6TKzAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFApWPYXD2cqfEXtm4NPIhEhooEsMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGHqtp0ici2II8+kEs2w++Vcc4beKHtVCO4+DstpOxW+BcoveklEeO3GySpuWtyh/UZL/FyUoE2kOluVSeXKyKsq0bWVcLbFaCTRKdFkvo2cBZweiHvJxoi7EIwyCyL+wZlFy6vn5EzY/c6uuHeMlyX20RfYj0qMBRIHH/88dd8jxR4R92ZqFA0Y2hB21b/3OE28tGaT+7G7hzZ85/VnMLQmMgoYlVqgI7Bpkw7joySIz93JLF/isattvlU8Pill204JtyUZsjIb0PO6BK8XnBHglw0iGvoDGRwGnYRJdEII03Pgt6/gBS4w9w+u63WWAEjVJF3W0qODZpFSWp9koNdZQqljw9z73gf4ZqaQN37gfDRWsjhviJptE8Hux+09og83/V53UTD9cShlfOi9P+s59cDe+wu5eV0vXkEjQwjj4l+08126YFui4a2sM/EVs09RpP3cAtWJa3jUeq1KuGkIXyVtyrHvPo5XaWI2yJQ+xC8e4M+XA8Fta7NuLJIsH0qexarCW2r74oefbKK4nPJCExjr3j/e1MNXkF0lCCF0x5stI5A1tPdVf6CG4esGESYktFg5Ls5CG+yGx7tIo17rWtdG50fY5VnWfzupFZndlX4fFNp/6bpTrk2TCMbt1OJVhXGUBTKNCDX3CjApQu5bG7aLFM6GqBJ8ZX4rjdVQ==",
                    "name": "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON",
                    "last_name": "BRANTMARK LENNARTSSON",
                    "given_name": "MARIA",
                    "ssn": "197509154907"
                },
                "completed_at": "2022-05-24T12:54:37Z",
                "created_at": "2022-05-24T12:54:28Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "60abc341-8669-4900-9bee-f6a33efef13f"
            }
        },
        {
            "real_name": "MATTIAS SÄFLUND",
            "created_at": "2022-05-20 17:50",
            "order_ref": "bfa6d6e7-181d-4891-bd6b-055b86771b1f",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Signering av anslutningsansökan En väg in NNV Skåne 20 maj 2022\" som representant för \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7\nKontrollsumma: abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94\n",
                    "timestamp": "2022-05-20T15:50:45Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7",
                        "client_ip": "94.255.254.71",
                        "original_checksum": "abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94",
                        "ssn": "19730409XXXX"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
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                    "name": "MATTIAS SÄFLUND",
                    "last_name": "SÄFLUND",
                    "given_name": "MATTIAS",
                    "ssn": "19730409XXXX"
                },
                "completed_at": "2022-05-20T15:50:56Z",
                "created_at": "2022-05-20T15:50:45Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "bfa6d6e7-181d-4891-bd6b-055b86771b1f"
            }
        },
        {
            "real_name": "CECILIA STENFELDT",
            "created_at": "2022-05-23 07:20",
            "order_ref": "9f7b16ff-b9e5-4bd8-800f-417632511c80",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Signering av anslutningsansökan En väg in NNV Skåne 20 maj 2022\" från \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7\nKontrollsumma: abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94\n",
                    "timestamp": "2022-05-23T05:19:46Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7",
                        "client_ip": "81.231.13.25",
                        "original_checksum": "abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94",
                        "ssn": "196309291943"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
                    "signature": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnozd1FnOWpVd1lqMFo0OTR0UjVSTG1paklYTlNQRDdNMHZ0RjdJL2FkWTg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5FelRtOEtQeUZtMkp3RWhndjA1eG9OamU4TjN4Q3QxQXVrNG0rSU56TVlvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5WNDkwSjZTalExcFFPWkxIemwrS1ZTdFYrWCsrU2RBVnd6STlZcUdtVzBTdTB6a1R3UjZXZEZFWCtpOGdBRkFQZnhWNTlzYWozZVBTSUZJdWZjd0lUb2VMRnltTmdscVVadGUxZ1ZFOEw5cEdMNkoyb2tWRWxvelN3RmFiYUdZK3QzenIwZnZoR21zRlFDMERaSzFXeWsrcG1SRUhmeWU0ZnhuMFkxQ1A4YlJadlRjUUtUK1FwQWt0UmZnc0x5Y3RHdERxZ3JoS21mRTVDenhRUUFvcjJpR1ZlOUt3OUQrT3gzblNHMUl0UUxnaW5EcVpjbFE0K1BjRDlNSTNpMDNNZUxycG9FZmZqVDJ6eTA3a2NtckRqei9pNklFdEM4MUx6Q2wxN3VjOUNhUTNiY2dwNG1XSTVibnFySVNYeUVtUEl4NFhzWmxFeG5ZYmdyMDBJNFphcVE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVkRDQ0F6eWdBd0lCQWdJSVAxdnRiY0s0WFNzd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt3T0RBek1qSXdNREF3V2hjTk1qSXdPREEwTWpFMU9UVTVXakNCdmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVTTUJBR0ExVUVCQXdKVTFSRlRrWkZURVJVTVJBd0RnWURWUVFxREFkRFJVTkpURWxCTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UWXpNRGt5T1RFNU5ETXhPVEEzQmdOVkJDa01NQ2d4T1RBNE1EUWdNVEF1TURVcElFTkZRMGxNU1VFZ1UxUkZUa1pGVEVSVUlDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFYU1CZ0dBMVVFQXd3UlEwVkRTVXhKUVNCVFZFVk9Sa1ZNUkZRd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUMrMW8wNVdWbWlrZnZkVWFab0kvTEd4eHhsd2c0Z3RiY004MnRvN212ZCtoYWVPZmgxS3pySXJ4MGhBejREUHZSK3laZUNRR3hodytQTjg4cTBkNUJ2UG82R2prL2dxVWNjbGM1ZitkVDFiT0toRkdtTDlaT2p2UlovTFVWVE00VkJySXNMbXFaZWRmK1J1UVBRNkpjQWZySzkreTBFN2NoalhkZExud29Cckd3clkrZUFaNUdnYTN3K0xyTVpmOG1qRHJHbVN4T0tvVEU2UjlEK1ViV3Q4a1JpbGpsMzlxT1dzNlZEdHBQOTR4V1dwbHVwZFpXMXZlY1daTVBVTHF2VFp2SUFtNkIrQlBPbDRCWmdpc1JpTmR5RDZyNUE1dVBhMlBhZFBPUG5BTGRjbzNvZFlXTXdxampQSmZEOXJtUHZzcFl3N3l5WWZhZUdJZjRlR2JyRkFnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVU93YmZSVGhJME5nbmhNMHdlQmVaZXlJK0tPSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQkJmbmpoSWpzTkxvTElocllaYmw4c2Q1WEd6VVZmVSt3QmwzdURSN2RaS0ttb3FNMnJLNGJza253dVREbXUrWks0YXh3MHhEaDU1OHRKVW9rRE1IWDA4a1d5WStIYU5mS1BLb212L1FycEc5ZVAvU0hHMTgwOWpxRGI0MGJxMVd4U0MzYlE5eGhFU2lqVk8wby9SZjJ5Qm04dW1nMEJFU3pBaitkUTdhWnIvbUZvM0RBclYxY2NRdE1Nc0NuTmE5RkhPeFpTdXFXdC9aQitCTUxGQitpOUJ3Z3dnVDd4cXYvZHdBMEhHQUlPd1N5eGZPVWZSS0JTU2NQR3RwOEo1ODBuWHRFM2h1UGlwcUxCMGtEb1BTdGxQMnZqZG1Bc3dpbnlGVHN0bzF2T0dMd2tBaWNZbmcyWnM3Q2dPSVlYSXY1ZnpGeW5uWFNCbmxaVFhyL3B3TitGZXI0akQ0bndLVWhyTzRXVnNCL1FtUjdHbTlCZDhGRzdYY2E4ajhRQU9zVFhnM1cxLzJqM2crenRwTENRZ0JOSUkyd2tLRWlsSHRVMExkT3NtOTlFTzVUZ0RZcDZSOTY0WnBBbXhYTXpLS0FTdzcvTDJhK2lxSVExeldxMGRvRHlrUmRxcDhLdmRzWnh1TUUwTE5DU3daTXZsaFI3N0tyVzk4eS9RNnhMUkRsTUNLNkt1VFdNc09YMDZ4N205dVBEN1ZXVU9jMUlEdDhxOW5qZFlRbnVFdTBXSXRTVEJTNCszd0RwWVpmeWh3b3hUbkxYeVl3RDlKdWptRmtzdFdUMU8vZGFTN2txRDRraXhZZVFnQ2ltOVZBdVE3anpmeEtLcDFBUXg5ZVk2R0ZkdWwwSExTVExPUDZGa0lKVzI0RGVHNkNkR1VIc3pVTFNHVUYwTmtpRC88L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcmNtbDJaWElnZFc1a1pYSWdaRzlyZFcxbGJuUmxkQ0FpVTJsbmJtVnlhVzVuSUdGMklHRnVjMngxZEc1cGJtZHpZVzV6dzdacllXNGdSVzRnZHNPa1p5QnBiaUJPVGxZZ1UydkRwVzVsSURJd0lHMWhhaUF5TURJeUlpQm1jc09sYmlBaVJtbHVjMkZ0SUU1T1ZpQlRhOE9sYm1VaUxnb0tUbmxqYTJWc09pQXhOalV6TURVNU5qTTROVGRoTUdVd01UVTVOVEZqTkRNeU1XSmlaV1kxT0RaaU1qVXlaakpoWlRjS1MyOXVkSEp2Ykd4emRXMXRZVG9nWVdKalpqSXhPVE0zTUdVMk5UVmtORFZtWVRnM01HSTBZbUl6TkdFeE1ERmtZalkyWVdRd09Ua3hNRE0yTnpWallUWTNZak15WkRKbFpHTXpabVE1TkFvPTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPllXSmpaakl4T1RNM01HVTJOVFZrTkRWbVlUZzNNR0kwWW1Jek5HRXhNREZrWWpZMllXUXdPVGt4TURNMk56VmpZVFkzWWpNeVpESmxaR016Wm1RNU5BPT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlTMmwyY21FZ1FVSXNibUZ0WlQxTGFYWnlZU3h6WlhKcFlXeE9kVzFpWlhJOU5UVTJPRFF3TWpJMk5peHZQVWxEUVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJc1l6MVRSUT09PC9uYW1lPjxub25jZT4zUkpPYWlDazlCWjlLcCtlY28zM2hrM3BtbDA9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UzJsMmNtRT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tnk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+QXpNalNySjQ1eWEzdUhPd2ttMzZUYmZneDF3PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5BbGxvd0ZpbmdlcnByaW50PC90eXBlPjx2YWx1ZT55ZXM8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPmZwMTwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+",
                    "ocsp_response": "MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNTIzMDUyMDA3WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCD9b7W3CuF0rgAAYDzIwMjIwNTIzMDUyMDA3WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDfkKHwZTx5SDNiYXpXeihgBzHRiDwWnpVgUbjDzwyA+zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAoZ94YD9opCSzrNeNNUDtAanNZXI9wFgZBd9YFyrn4ftNW4NUpFCgKRF/QpPVIpNkRf6KYnrS3ZS4dnTL9WjscMrh+4yjAoX3QWlEjiNnovw14ZwHcsu1kn1FrlGeu0VJKXINeQbRoPfIY9EWwdQZyDiz2ytMbK5KhQ0meC/akN40R9MQ4QPbcfvP+hDyy7QFeLlHGP+HhPJOS1JbvgOV6Bl2qRkk6hPEh/imeKtrF9HKuw5qrjvn/OKwNS8S6M9RpVXNKAJWn23jcRh9CZlSyv1yTiZSmYA5Y/SxbjFrrHNyV0apaUk0EBDK2TUmx14HO9AcZluNiFxWJUz8jRz0KqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIbDSZQSdjI0EwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7/UvgrZX44spL3DwjSmJfXA//hiHeith1Z0AICQRiJVDV+dPkPezenblilRR+IRo8FV2+GGv+2446vNhIYPJmDZVGFqQWv8SYzAtARJbdJBV3p6SfW0Pmq8hTGeaTJzf99n+IwKyf2dNU96daKe2gi1rrjbKoDlZQA3iGX2BTLGcmB0kSdGxXjz/99Rsf0PFPJu2ey2JprxvD40xpr0ZZQ/XCZcS3ow+qxZtTrlCrb7y5igFaX9I2Wj7fhxVMACne4U04ZZCYZWbYwQyeQntVGo6WZhRWHmjFDuj153Kfqzofrr41pyrxyEJBpXMxmIghUToJ/nQ1dAU3miiv6TKzAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFApWPYXD2cqfEXtm4NPIhEhooEsMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGHqtp0ici2II8+kEs2w++Vcc4beKHtVCO4+DstpOxW+BcoveklEeO3GySpuWtyh/UZL/FyUoE2kOluVSeXKyKsq0bWVcLbFaCTRKdFkvo2cBZweiHvJxoi7EIwyCyL+wZlFy6vn5EzY/c6uuHeMlyX20RfYj0qMBRIHH/88dd8jxR4R92ZqFA0Y2hB21b/3OE28tGaT+7G7hzZ85/VnMLQmMgoYlVqgI7Bpkw7joySIz93JLF/isattvlU8Pill204JtyUZsjIb0PO6BK8XnBHglw0iGvoDGRwGnYRJdEII03Pgt6/gBS4w9w+u63WWAEjVJF3W0qODZpFSWp9koNdZQqljw9z73gf4ZqaQN37gfDRWsjhviJptE8Hux+09og83/V53UTD9cShlfOi9P+s59cDe+wu5eV0vXkEjQwjj4l+08126YFui4a2sM/EVs09RpP3cAtWJa3jUeq1KuGkIXyVtyrHvPo5XaWI2yJQ+xC8e4M+XA8Fta7NuLJIsH0qexarCW2r74oefbKK4nPJCExjr3j/e1MNXkF0lCCF0x5stI5A1tPdVf6CG4esGESYktFg5Ls5CG+yGx7tIo17rWtdG50fY5VnWfzupFZndlX4fFNp/6bpTrk2TCMbt1OJVhXGUBTKNCDX3CjApQu5bG7aLFM6GqBJ8ZX4rjdVQ==",
                    "name": "CECILIA STENFELDT",
                    "last_name": "STENFELDT",
                    "given_name": "CECILIA",
                    "ssn": "196309291943"
                },
                "completed_at": "2022-05-23T05:20:07Z",
                "created_at": "2022-05-23T05:19:46Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "9f7b16ff-b9e5-4bd8-800f-417632511c80"
            }
        },
        {
            "real_name": "ADISA AVDOVIC",
            "created_at": "2022-05-23 09:03",
            "order_ref": "fe784066-fdd5-4b79-a580-08c8a2540100",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Signering av anslutningsansökan En väg in NNV Skåne 20 maj 2022\" från \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7\nKontrollsumma: abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94\n",
                    "timestamp": "2022-05-23T07:02:55Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "165305963857a0e015951c4321bbef586b252f2ae7",
                        "client_ip": "217.67.85.2",
                        "original_checksum": "abcf219370e655d45fa870b4bb34a101db66ad099103675ca67b32d2edc3fd94",
                        "ssn": "198309136383"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
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                    "ocsp_response": "MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwNTIzMDcwMzAxWjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCFzdwwC+7v6RgAAYDzIwMjIwNTIzMDcwMzAxWqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCRPMl/vSS6xrWHyXJEcfxlhw6P5sJvwqhdCxSan+5EAzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAorGBZLm0vbMhZEO1XqmxNgR7XyTBVjRfmiTIObUi1eMfdrrP/TQzpUGFi5draiZbw0deeeN3xdNasFIAoUMndxFSxmX8DFf4Bsa95MPbB55qjjP6iiK5hSiQ8Bxaim9nuKjVTtSmtNvsy8It59IqTeqq5YzxodLQvlue7K4N/7SznZgpVR9xtLE2xykO4fpp7cezLkHW4cWAGLF2zQuKV6SMQ3tvfoYoMGZMrNEiMZG+3FlkqKJFDCDCdnYl74WU5B8BaGqXToc2pRhOAYJ+L0P4cED1bBm0H2iaOd4uH8AYTyLhf/k/mXYUp2RKYzrqn8UqEhFtTz27MCFdzh7aSqCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIbDSZQSdjI0EwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7/UvgrZX44spL3DwjSmJfXA//hiHeith1Z0AICQRiJVDV+dPkPezenblilRR+IRo8FV2+GGv+2446vNhIYPJmDZVGFqQWv8SYzAtARJbdJBV3p6SfW0Pmq8hTGeaTJzf99n+IwKyf2dNU96daKe2gi1rrjbKoDlZQA3iGX2BTLGcmB0kSdGxXjz/99Rsf0PFPJu2ey2JprxvD40xpr0ZZQ/XCZcS3ow+qxZtTrlCrb7y5igFaX9I2Wj7fhxVMACne4U04ZZCYZWbYwQyeQntVGo6WZhRWHmjFDuj153Kfqzofrr41pyrxyEJBpXMxmIghUToJ/nQ1dAU3miiv6TKzAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFApWPYXD2cqfEXtm4NPIhEhooEsMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGHqtp0ici2II8+kEs2w++Vcc4beKHtVCO4+DstpOxW+BcoveklEeO3GySpuWtyh/UZL/FyUoE2kOluVSeXKyKsq0bWVcLbFaCTRKdFkvo2cBZweiHvJxoi7EIwyCyL+wZlFy6vn5EzY/c6uuHeMlyX20RfYj0qMBRIHH/88dd8jxR4R92ZqFA0Y2hB21b/3OE28tGaT+7G7hzZ85/VnMLQmMgoYlVqgI7Bpkw7joySIz93JLF/isattvlU8Pill204JtyUZsjIb0PO6BK8XnBHglw0iGvoDGRwGnYRJdEII03Pgt6/gBS4w9w+u63WWAEjVJF3W0qODZpFSWp9koNdZQqljw9z73gf4ZqaQN37gfDRWsjhviJptE8Hux+09og83/V53UTD9cShlfOi9P+s59cDe+wu5eV0vXkEjQwjj4l+08126YFui4a2sM/EVs09RpP3cAtWJa3jUeq1KuGkIXyVtyrHvPo5XaWI2yJQ+xC8e4M+XA8Fta7NuLJIsH0qexarCW2r74oefbKK4nPJCExjr3j/e1MNXkF0lCCF0x5stI5A1tPdVf6CG4esGESYktFg5Ls5CG+yGx7tIo17rWtdG50fY5VnWfzupFZndlX4fFNp/6bpTrk2TCMbt1OJVhXGUBTKNCDX3CjApQu5bG7aLFM6GqBJ8ZX4rjdVQ==",
                    "name": "ADISA AVDOVIC",
                    "last_name": "AVDOVIC",
                    "given_name": "ADISA",
                    "ssn": "198309136383"
                },
                "completed_at": "2022-05-23T07:03:02Z",
                "created_at": "2022-05-23T07:02:55Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "fe784066-fdd5-4b79-a580-08c8a2540100"
            }
        }
    ]
}
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Ansökan om finansiering Samordningsförbundet NNV Skåne  
(2022) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Vem kan ansöka? 
Ansökan om medel från samordningsförbundet kan göras av Arbetsförmedlingen, 


Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, 


Ängelholm och Örkelljunga enskilt eller tillsammans.   


 


Vem ska utföra? 
Den/de som ska utföra insatserna kan vara internt rekryterad eller externt upphandlad. 


Det är den som ansöker om medel som ansvarar för eventuell upphandling enligt LOU. 


Samordningsförbundet är inte upphandlare.   


 


Medel kan ansökas för: 
• Pågående verksamheter som bedrivs i samverkan och som inte utförs i någon 


myndighets ordinarie uppdrag. 


• Att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och 


organiseringar som inte finns idag. 


• Kostnader som möjliggör och bidrar till att samverkan kan utvecklas, t.ex. lokaler 


och personal, se bilaga. 


• Tjänster som innebär att det finns en samverkanskostnad i förhållande till 


ordinarie verksamhet.  


• Kompetensutvecklingsinsatser, t.ex. utbildning, föreläsning, som vänder sig till 


personal från flera av samordningsförbundets parter. 


 


Ansökan är en process med samtal, möten och utbyte av synpunkter. Det är därför 


viktigt att förankra tankarna med dem som berörs av den, t. ex linjechefer, fackliga 


företrädare. Den ska också diskuteras med förbundschefen. 


 


Ansökan ska innehålla de rubriker som återfinns nedan.  


 


Syftet med detta formulär är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet 


i samband med ansökan om medel från Samordningsförbundet NNV Skåne. 


 


Ett annat syfte med formuläret är att underlätta dels vid bedömning av en ansökan, och 


dels vid utvärdering av de insatser som kommer att genomföras. 


De prioriteringar som görs i samordningsförbundets verksamhetsplan ska följas. 
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Texten i rutorna ska ses som hjälp för att utveckla vad ansökan avser, hur insatsen ska 


utföras och till vilka kostnader.  Rutorna kan därför tas bort i själva ansökan. Ansökan 


ska vara daterad.  En ofullständigt ifylld ansökan riskerar att medföra att insatsen inte 


kan starta som planerat.  


 


När ansökan är klar, tas den upp i utvecklings- och beredningsgruppen. I utvecklings- 


och beredningsgruppen diskuteras även utvärdering av insatsen. Hur själva 


utvärderingen ska genomföras bestäms tillsammans med förbundschefen. Därefter 


lämnas ansökan till samordningsförbundets styrelse för beslut. 


 


En ansökan måste komma in i så god tid att den hinner diskuteras i utvecklings- och 


beredningsgrupp och styrelse innan insatsen ska starta.  


 


INSATSENS NAMN  
En väg in – NNV Skåne 


 


ANSÖKANDE MYNDIGHET/ INSATSÄGARE  
Båstads, Klippans och Perstorps kommun, men som enskilda kommuner som 


insatsägare, i samverkan tillsammans med Försäkringskassan och Region Skåne. 


Arbetsförmedlingen är med som intressent.  


 
BAKGRUND/SYFTE 


Bakgrunden är den förstudie om ”En väg in” som Ängelholms kommun har 


genomfört, samt den beviljade ansökan om genomförande av ett processinriktat 


arbetssätt - ”en väg in” för medborgaren i målgruppen. Den beviljade modellen är 


tillämpbar för de övriga medlemskommunerna, samt regionen och staten utifrån att vi 


alla delar liknande förutsättning i arbetet med målgruppen.   


 


Styrelse och medlemsråd har uttryckt en viljeinriktning att förbundet ska verka för att 


utveckla processer där vi kan hitta lösningar som involverar samtliga medlemsaktörer. 


Genom att använda processlednings- och processresurser från Ängelholm samordnat 


och effektivt kan vi gemensamt vara till större nytta för målgrupperna i vårt 


utprövande av nya metoder.    


 


Vi vill med påhängsansökan till Ängelholms beviljade ansökan om ”En väg in” bredda 


samverkan till fler kommuner i förbundet. Processens syfte är att metoden utvecklas 


och hur vi tillsammans kan nyttja våra verktygslådor för medborgarnas bästa, 


snabbaste och mest effektiva väg mot arbete och studier.  
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Det finns två olika spår som processerna kommer att arbeta utifrån: arbetsspåret och 


utbildningsspåret. Inom de två spåren finns kompetens inom exempelvis supported 


education, case management och supported employment.  


 


Vi vill inom processen knyta på samverkansparterna (Försäkringskassan, Region 


Skåne, Arbetsförmedlingen m.fl.) för att kunna jobba vidare med de individer som 


ännu inte är redo för ett av de två stegen. Utifrån en successiv utveckling av metoden 


ska fler behovsgrupper kunna omfattas. Ambitionen är att samverkansparternas 


expertis ska kunna nyttjas via En väg in. Antingen via fysisk tillgänglighet eller forum, 


utifrån vilka samverkansstrukturer som vi inom processen kom fram till var lämpliga 


och fungerande.  


 


Kommunerna och parterna arbetar utifrån tydliga processer, rutiner, ansvars–


fördelningar, metoder, modeller m.m. för att i bred samverkan, med aktuella 


individers behov i centrum, kunna använda befintliga kompetenser/resurser så 


effektivt som möjligt. 


 


Förstudiens inriktning på att identifiera eventuella ”flaskhalsar” och ”skav” ska 


tillvaratas, allt för att processen ska kunna fungera som önskat och att det skapas och 


visualiseras bättre flöden och transparens mellan våra organisationer. 


 


I förstudien arbetades det utifrån två olika områden:  


- Område 1 där man skulle tydliggöra vecka/månad 1 från de att en individ 


går in genom dörrarna ”En väg in” 


  


- Område 2 där vi skulle undersöka/beskriva och konkretisera 


möjligheterna och formerna för samverkan med de andra processparterna.  


 


Resultat av förstudien: 


Inom ramen för förstudien genomfördes såväl kartläggningar internt inom kommunen 


och hos de externa parterna, samt att det genomfördes workshops där samverkan 


diskuterades på såväl lednings- som chefsnivå och på medarbetarnivå. 


 


Inom ramen för förstudien togs det fram en ”Ängelholmsmodell” som visade på 


invånarens väg från första kontakt med kommunen till aktiv insats eller planering som 


övriga kommuner vill ansluta till. 
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EXTERNA NÄTVERK 


Inom ramen för förstudien genomfördes även omvärldsbevakning utifrån hur andra 


kommuner arbetar med såväl samverkan som liknande koncept som En väg in. 


Ängelholms ansökan bygger delvis på intressanta lärdomar från FINSAM i 


Landskrona/Svalöv där de arbetat upp en plattform för samverkan mellan kommun, 


Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och rehabkoordinatorerna. Formerna för 


samverkan togs fram inom ramen för den FINSAM-finansierade processen i 


Landskrona/Svalöv men var så pass lyckade att de nu, flera år efter, fortsatt är 


implementerade i ordinarie verksamhet.  


 


Ängelholm fick väldigt bra input och erfarenheter från omvärldsbevakningen och tog 


med sig godbitarna till Ängelholmsmodellen. Ängelholm har i dialog med framförallt 


Försäkringskassan och de lokala rehabkoordinatorerna kommit fram till innehållet i 


sin genomförandeansökan.    


 


De externa nätverken kring processen tjänar som en möjlighet att utveckla ytterligare 


kompetens och utbyta erfarenheter med andra som arbetar med målgruppen. 


 


INTERNA NÄTVERK 


De interna nätverken är dels det lokala arbetet inom respektive processområde, men 


även det utbyte som sker mellan våra processområden. 


 


Inom ramen för förstudien togs det fram en tydlig beskrivning av det tänkta flödet 


internt inom kommunen (område 1) men det är en bit kvar innan vi kan beskriva 


fungerande, strukturella och hållbara samverkansstrukturer med de externa parterna 


(område 2).  


 


De ansökande kommunerna vill ansluta sig till den samverkansprocess som 


Ängelholm etablerat mellan kommunen Försäkringskassan och Regionen, samt där 


Arbetsförmedlingen kommer att vara med som intressenter inledningsvis. Processerna 


ska arbeta mot syftet att få heltidssjukskrivna i aktivitet, ett försteg inför att kunna vara 


redo för exempelvis det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 


Arbetsförmedlingen eller andra arbetsmarknadsinsatser. Detta är en målgrupp som 


samtliga parter uppger är svår att aktivera idag och som trillar lite mellan stolarna 


mellan våra system. Det är även en grupp som potentiellt kan bli en stor kostnad för 


samhället under lång tid. En del av processen blir att arbeta operativt med och runt 


behovsgrupper medan den andra delen i processen fokuserar på att ta fram 


strukturella och hållbara former för samverkan och informationsutbyte, oavsett 
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specifika behovsgrupper. Utifrån en successiv utveckling av metoden ska fler 


behovsgrupper kunna omfattas. 


 


Vi kommer att tillvarata erfarenheterna från de första 6 månaderna som Ängelholm 


kommer att ha tagit fram former för strukturell och långsiktig samverkan. Samtidigt 


som ”En väg in” testar de operativa arbetsformerna på en avgränsad pilotgrupp, ca 


fem individer som uppbär ekonomiskt bistånd, som är sjukskrivna och har behov av 


koordinerat stöd. 


 


Vi tänker oss i en anslutningsprocess två år totalt för arbete med fler individer och fler 


behovsgrupper. Den slutgiltiga utformningen baseras på resultatet av ”En väg in” 


erfarenhet från de sex första månaderna testning av samverkansformerna och flöden.   


 


Anslutningsprocessen ”En väg in – NNV Skåne” kommer att ha resurser i form av tre 


processmedarbetare/individkoordinatorer på 100%, var av kommunerna behöver 


medfinansiera 50% av tjänsterna för deltagande. Varje kommun beslutar hur de ska 


bemanna sin verksamhet, men bemanningen ska motsvara ramarna i ansökan. Det 


operativa arbetet föreslås delas i två insatsteam, Norra teamet – med Ängelholm 


tillsammans med Båstad och Södra teamet – med Klippan och Perstorp, (samt 


eventuellt även Örkelljunga vid en eventuell separat senare tilläggsansökan).  


 


Ängelholm bistår från ”En väg in” med processledare/ processtöd/kvalitet som är 


strategiskt ansvarig för processen och sammankallande för det löpande utbyte som ska 


tillvarata erfarenheterna i det operativa arbetet för teamen Norra och Södra. Teamen 


har möjlighet att upphandla försäkringsmedicinsk resurs, tid/ tillgång till 


specifik/specifika handläggare hos Försäkringskassan, utsedda 


rehabkoordinator/koordinatorer samt processtöd.  


 


Ett av syftena med processen är att stötta behovsgrupperna till sysselsättning varpå vi 


vill undersöka möjligheten om det är så att en tätare samverkan mellan kommunerna, 


Försäkringskassan, vården och Arbetsförmedlingen kan snabba på individers hand-


läggningstid. Ängelholm har genom omvärldsbevakningen fått information om en 


process i samordnings-förbundet i Helsingborg, SYNERGI. I SYNERGI arbetar man 


tätt med handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en 


rehabkoordinator vilket lett till snabbare processer och mer heltäckande lösningar för 


individerna. Denna samverkan vill vi eventuellt testa utifrån våra lokala 


förutsättningar. Vi vill i samverkan med Försäkringskassan säkerställa att de har de 


underlag de behöver för att ta beslut i enskilda ärenden. Försäkringskassan, såväl som 
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de individer vi möter i våra verksamheter, lyfter fram att ofullständiga läkarintyg är en 


av de störta anledningarna till utdragna handläggningsprocesser.   


 


Under Ängelholms inledande sex månader är ambitionen att aktörerna även ska ”lära 


känna” varandras verksamheter. Exempel på aktiviteter är att Försäkringskassan bistår 


med information till personalen hos kommunen (och övriga intresserade parter) kring 


hur myndigheten värderar information i medicinska intyg och utlåtanden, parallellt 


med hur de bedömer arbetsförmåga m.m. Även arbetet att fastställa roller, ansvar och 


befogenheter inom och mellan de samverkande parterna - mer på djupet kan delas. 


Erfarenheterna behöver tillvaratas och användas i spridningen till övriga kommuner 


för att etablera en djupare samverkan. 


 


Ängelholms kommuns erfarenhet av BIP, en dansk progressionsmätningsstudie vid 


namn Beskæftigelses Indikator Projekt, kommer att tillvaratas. BIP har börjat användas 


i allt fler förbund i Sverige. BIP är världens största studie som tagit reda på vad som 


leder arbetssökande mot arbetsmarknaden. Studien ledde till framtagandet av 11 


faktorer för anställningsbarhet och visar på vikten av parallella insatser och samverkan 


för lyckade resultat. 


 


Ett av syftena med processen ”En väg in – NNV Skåne” är att i samverkan ta fram och 


testa hållbara samverkansformer som kan implementeras i ordinarie verksamhet.  


Syftet för det operativa arbetet med deltagarna är att få behovsgrupperna i aktivitet 


samt individer rustade för exempelvis det förstärkta samarbetet med Försäkrings-


kassan och Arbetsförmedlingen eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser 


exempelvis arbetsträning, praktik, motivationshöjande insatser, friskvård m.m.   


 


Fokus i processen är implementering från dag 1. Anslutningsprocessen ”En väg in – 


NNV Skåne” avser att tillvarata erfarenheterna från arbetet i de olika teamen med 


syfte att lyfta kvalitet som kan stärka implementering. Vi ser det inte som det 


viktigaste att arbeta med volymer av deltagare utan målet är att hitta hållbara och 


långsiktiga samverkansformer och strukturer för att kunna stötta de som står längst 


ifrån arbetsmarknaden och som potentiellt kan bli en stor kostnad för samhället under 


lång tid.  
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MÅL 
Målen med processen är att: 


- Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande 


parterna (kommunerna ”En väg in – NNV Skåne”, Försäkringskassan och 


Region Skåne samt Arbetsförmedlingen). 


- Att kompetensutveckla chefer och medarbetar om varandras verksamheter för 


att få gemensamma referensramar. Genomföra erfarenhetsutbyten samt 


tematräffar utifrån specifika frågeställningar (varav ett har fokus på BIP). 


- Implementera en struktur och rutin för samverkan i befintliga verksamheter. 


- Testa och hitta metoder för flöden av deltagare mellan verksamheterna och 


parterna samt kunna beskriva desamma.  


- Testa processen på grupper som uppbär ekonomiskt bistånd och är 


sjukskrivna med behov av koordinerat stöd.   


- Arbeta operativt med fler invånare/behovsgrupper som har ekonomiskt 


bistånd vars behov är stöd i samverkan.  


 


 
SAMVERKAN 


Samverkan ska stärkas genom att ”lära känna” varandras verksamheter. Exempel på 


aktiviteter är att Försäkringskassan bistår med information om hur myndigheten 


värderar informationen i medicinska intyg och utlåtanden för personalen hos 


kommunen (och övriga intresserade parter) kring deras krav på intyg och aktivitet och 


hur de bedömer arbetsförmåga m.m. De inledande månaderna används även för att 


fastställa roller, ansvar och befogenheter inom och mellan de samverkande parterna - 


mer på djupet. 


 


Vi kommer som ett led i arbetet att fortsatta att identifiera, beskriva och utveckla den 


samverkan som finns mellan parterna i FINSAM. 


Vi kommer inom processen att ta fram former för strukturellt hållbar samverkan. 


Genom den omvärldsbevakning som Ängelholm gjorde kan vi ta del av bland annat 


kontakt med samordningsförbundet i Landskrona-Svalöv. Landskrona-Svalöv har 


tagit fram samverkansformer, mellan alla berörda parter i förbundet. som de inom 


ramen för en process utvecklat och testat och som de sedan implementerat i ordinarie 


verksamhet. I Landskrona-Svalöv träffas nätverket en gång i månaden, ca 9–10 ggr per 


år för aktuella frågor och nyheter. 


Denna samverkansstruktur vill även vi testa i genomförandeprocessen utifrån lokala 


förutsättningar. Genom att kontinuerligt diskutera specifika frågeställningar mellan 
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parterna uppnås en större förståelse för varandras verksamheter, samt att vi får insyn i 


hur vi kan stötta de andra parterna i sin process genom det arbete som vi gör. 


Exempelvis om kommunerna vet vilka underlag som Försäkringskassan efterfrågar, så 


kan vi hjälpa invånarna att ha underlag färdiga och kompletta inför mötet med 


Försäkringskassan. Detsamma gäller om kommunerna vet vilka underlag 


Arbetsförmedlingen behöver för att ta beslut om exempelvis olika typer av lönestöd.  


Att lära av varandras verksamheter är något som samtliga parter vet är viktigt för att 


få till en fungerande samverkan och något som alla parterna tog upp som önskvärt 


inom ramen för den behovskartläggning som förbundet gjorde 2021.   


Ängelholm har genom dialog med bland annat Försäkringskassan och kommunens 


enhet för ekonomiskt bistånd kommit fram till att det inom processen hade varit 


intressant att exempelvis knyta till en försäkringsmedicinsk resurs som syftar till 


myndighetens lärande om det försäkringsmedicinska perspektivet och som i 


förlängningen underlättar för individerna som berörs.  


 


Samverkan med primärvården via rehabkoordinatorerna, utifrån varje koordinators 


förutsättningar, ser vi som extra intressant då parterna ofta lyfter fram primärvården 


som en flaskhals. Genom rehabkoordinatorerna har vårdcentralerna fått ett uppdrag 


att koordinera och samverka, vilket vi hoppas ger ännu högre utväxling genom 


processens strukturerade former för samverkan. Rehabkoordinatorerna lyfte själv fram 


i vår dialog att de genom processen önskar kunna frigöra tid för sin läkare, få enklare 


kontaktvägar in till de andra parterna samt kunna få till ett mer självklart samarbete.   


 


MÅLGRUPPER 
Invånarna – under processens två år vill vi i anslutningsprocessen ”En väg in – NNV 


Skåne” testa samverkansformerna och flödena i samtliga kommuner inom förbundet, 


på fler individer och fler behovsgrupper.  De som i första hand kommer att vara 


aktuella är individer som uppbär ekonomiskt bistånd och står långt utanför 


arbetsmarknaden, som exempelvis heltidssjukskrivna. Även individer som är 


inskrivna hos Försäkringskassan inom det delregionala området och tillhör 


målgruppen kan anvisas. Individer som har ett behov av rustande insatser för att 


kunna ta del av de arbetsmarknadsinsatser som idag erbjuds, samt som behöver stöd 


för att exempelvis kunna delta i förstärkt samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 


Försäkringskassan. Det är en heterogen grupp som har en blandning mellan fysiska 


och psykiska hinder, i många fall individer med multipla och komplexa problem som 


pågått under många år. Flera har enligt vår erfarenhet exempelvis svårt att få rätt intyg 


från vården till Försäkringskassan. Ofta finns ingen SGI (sjukpenning-grundande 


inkomst) så individerna är inte aktuella hos Försäkringskassan. Ofta är hindren för 







 


0723-74 74 47 Importgatan 1, 262 73 Ängelholm www.finsamnnvskane.se  


 


stora för att Arbetsförmedlingen ska sätta igång en planering, men individerna kan 


trots detta ha ett behov av samordning. Många har enligt socialsekreterarnas 


bedömning möjlighet att försiktigt komma i gång i någon form av 


sysselsättning/samtal. Det som ter sig tydlig är att det är en grupp med stora 


individuella behov, som behöver stöd av många olika verksamheter parallellt. Men 


också verksamheter som är redo att ta emot individerna när de föregående insatserna 


är klara. Mycket av problematiken ligger i att individerna inte har förmåga, eller 


känner till, hur man orienterar sig i samhället mellan olika myndigheter och därav blir 


passiva. Individerna vet helt enkelt inte hur man ska göra för att komma vidare. 


Behovsgruppen kräver alltså en samverkan och en förståelse för våra olika uppdrag, 


något som vi i dagsläget inte har men som vi inom ramen för processen planerar skapa 


formerna för. Utifrån en successiv utveckling av metoden ska fler behovsgrupper 


kunna omfattas. 


 


Medarbetarna – en annan målgrupp är medarbetarna hos de samverkande parterna 


som genom processen får mer information om varandras verksamheter, kontaktvägar 


mellan parterna samt stöd i sitt dagliga arbete med att stötta invånarna. Det handlar 


om arbetsmarknadskonsulenter, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, 


handledare, försäkringsutredare, rehabkoordinatorer, arbetsförmedlare, samordnare 


mer flera.  


 


Övriga intressenter – Arbetsförmedlingen kommer inledningsvis att vara intressenter 


till processen. Deras roll kommer förhoppningsvis att utkristalliseras och tydligare 


kunna beskrivas längre fram. Några andra som visat intresse för processen är 


vuxenpsykiatrin inom Region Skåne. Även deras roll i processen kommer att 


fastställas längre fram.  


 
 


DELTAGARE 
Deltagarna kan ses utifrån de två behovsgrupperna som beskrivs mer i detalj ovan. 


 


Behovsgrupp 1: invånare som vi i samverkan ska stötta, rusta och hjälpa vidare. 


Erfarenheterna från Ängelholms pilotgrupp, de första sex månaderna, för individer 


som uppbär ekonomiskt bistånd, som är sjukskrivna och har behov av koordinerat 


stöd kommer att tillvaratas. Processen kommer vara öppen för att anpassa utifrån de 


behov vi i de olika teamen identifierar under vägens gång.  


. 
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De som i första hand kommer att vara aktuella är individer som uppbär ekonomiskt 


bistånd och står långt utanför arbetsmarknaden, som exempelvis heltidssjukskrivna. 


Även individer som är inskrivna hos Försäkringskassan inom det delregionala 


området och tillhör målgruppen kan anvisas. Individer som har ett behov av rustande 


insatser för att kunna ta del av de arbetsmarknadsinsatser som idag erbjuds, samt som 


behöver stöd för att exempelvis kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan 


Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utifrån en successiv utveckling av 


metoden ska fler behovsgrupper kunna omfattas. 


 


Behovsgrupp 2: medarbetarna hos de samverkande parterna som genom processen får 


mer information om varandras verksamheter, kontaktvägar mellan parterna samt stöd 


i sitt dagliga arbete med att stötta invånarna. Enligt den kartläggning som Ängelholm 


genomförde i förstudien så handlar det om flertalet yrkeskategorier, både inom 


kommunen och hos övriga parter. Det handlar exempelvis om arbetsmarknads-


konsulenter, försäkringsutredare, rehabkoordinatorer, arbetsförmedlare, 


socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, handledare, samordnare mer flera. 


 


 


 AKTIVITETER 


Processen kommer att starta 1 januari 2023, med en första förberedelsefas för att starta 


teamen, tillvarata Ängelholms erfarenheter och identifiera deltagare. 


 


Processarbete, planerings- och utbildningsfas (2023-01-01 – 2023-02-28) 


En del i projektets inledning är att ”lära känna” varandras verksamheter. De inledande 


månaderna används även för att fastställa roller, ansvar och befogenheter inom och 


mellan de samverkande parterna (mer på djupet). 


 


Genomförandefas (2023-03-01 – 2024-12-31) 


- Genomföra återkommande samverkansträffar och möten 
- Testa interna flöden – ”Ängelholmsmodellen” inom ”En väg in – NNV Skåne” 


- Testa metoden och arbeta operativt med behovsgrupperna  


- Säkerställa forum för att tillsammans kunna reflektera kring och utveckla vår 


samverkan  


- Löpande följa upp och utvärdera arbetet  
En mer detaljerad och uppdaterad tid- och aktivitetsplan för genomförandefasen tas 


fram utifrån Ängelholms erfarenheter inom ramen för projektets inledande sex 


månader.  
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Implementering (2025-01-01 – 2025-02-28) 


- Implementering av samverkanstrukturerna i ordinarie verksamhet 


- Säkerställa genomförbarhet (och ev. finansiering) för fortsatt samverkan inom 


ramen för ordinarie verksamhet, eventuellt ansvarsfördela det framtida arbetet 


om det behövs 


- Visa och räkna på de samhällsekonomiska vinsterna med det arbete som görs 


och de resultat som uppnås 


 
ORGANISATION 


Teamen kommer att ha lokala styrgrupper i varje kommun där verksamheten följs upp 


på kommun och teamnivå. En gång per år, eller vid ytterligare påkallat behov, ansluter 


ser sig de lokal teamen till Ängelholms styrgrupp med deras befintliga samverkans-


struktur som leds av styrgruppen för arbetsmarknad. I Ängelholms grupp ingår: 


- Verksamhetschef IFO,  


- Verksamhetschef, Vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt 


bistånd  


- Sektionschef Arbetsförmedlingen  


- Samverkansansvarig Försäkringskassan  


- Förbundschef FINSAM 


- Ängelholms Näringsliv  


- HR Ängelholms Kommun  


- Huvuduppdrag hälsa  


Motsvarande funktioner i de andra kommunerna bör delta vid det årliga mötet. 


Processen drivs av processledarna och leds strategiskt av den centrala och de lokala 


styrgrupperna.  


Teamen ansluter till Ängelholms processledare 75% (individkoordinator) som kommer 


att driva huvudprocessen. Anslutningsprocessen ”En väg in – NNV Skåne” bemannas 


med motsvarande tre processmedarbetare eller individkoordinatorer på 100%, var av 


kommunerna behöver medfinansiera 50% av tjänsterna för deltagande. Varje enskild 


kommun tillser att bemanna utifrån sin medfinansiering och den tilldelade ramen i 


processen. 


Ängelholms externa stöd för att driva processen framåt förväntas även kunna stödja de 


anslutande delprocesserna. 
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Individkoordinatorns roll/arbetsuppgifter har två inriktningar – ett aktivt arbete med 


deltagare under arbetsmarknadsenhetens (AME) paraply, samt en strategisk funktion 


för att identifiera och utveckla arbetssätt och metoder för samverkan med de parter 


AME behöver samarbeta med för att nå det övergripande målet att deltagarna ska 


närma sig självförsörjning. Individkoordinatorns roll består i att genom individuell 


stöttning hjälpa personer att få sin sysselsättning att fungera, individuella samtal för 


att motivera och/eller identifiera nästa steg i processen. Detta kan exempelvis vara att 


stötta vid myndighetskontakter, hjälpa till med läkarkontakter, känna till olika kanaler 


för vilken sorts hjälp det finns att få (boendestöd, behandling eller liknande). 


Individkoordinatorn ansvarar för att följa upp processen och att överenskommelser 


följs. 


Även Arbetsförmedlingen och psykiatrin inom Region Skåne är intresserad av att 


såväl följa processen som att delta i densamma. De exakta formerna för deras 


medverkan är inte fastställd ännu men kommer att utkristalliseras under processens 


inledande fas. De kommer till dess att hållas informerade i särskild ordning.  


 
 


REKRYTERING AV PROCESSMEDARBETARE 
Kompetensprofil och andra kvalifikationer kopplat till processmedarbetarnas 


funktioner har under Ängelholms förstudie, i samverkan, tagits fram. Under 


förstudien har Ängelholm identifierat vilka kompetenser och profiler som är 


intressanta för att driva och arbeta i processen. De resurser som kopplas till processen 


måste noga väljas ut och handplockats utifrån kompetensen att kunna genomföra 


processen utifrån tänkta arbetssätt och målsättningar.  


En del i arbetet innan genomförandeprocessen kommer igång är att frigöra de tänkta 


resurserna från de uppdrag de har idag samt säkerställa att processorganisationen är 


fullt redo för start 1 januari.  


Processmedarbetaren måste bland annat erfarenhet av att arbeta operativ med 


behovsgrupperna. 


Det kommer även att fastställas övrig organisation, samt eventuellt försäkrings-


medicinsk resurs som kopplas till processen. Försäkringskassan och vården kommer 


också att utse specifika kontaktpersoner till processen.  
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FÖRSÄKRING 
Deltagarna är försäkrade under insatstiden via den enskilda kommunen eller 


Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.  


 
 


STYRNING 
Processen drivs av processledaren i Ängelholm och leds strategiskt av de lokala 


styrgrupperna, i en nära samverkan med Ängelholms styrgrupp. 


 


 


INSATSENS RELATION TILL ANDRA VERKSAMHETER 
Målet är att skapa former (lokala) för strukturell och hållbar samverkan mellan 


kommunen, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen över tid. Viss 


samverkan finns redan idag och denna ska vi förstärka och bygga vidare på. Ett av 


målen med processen att ta fram formerna för hur samverkan kan bli ännu bättre, 


tydligare och mer gynnsam för samtliga parter samt för medborgarna.  


 


 


 


IMPLEMENTERING 
Målet är att samtliga samverkansformer implementeras i ordinarie verksamhet. 


Målet är även att testa och fastställa insatser och aktiviteter för processen 


behovsgrupper som implementeras i ordinarie verksamhet. 


Processen ska ha fokus på implementering från dag 1. Vi ser det inte som det 


viktigaste att arbeta med volymer av deltagare utan målet är att hitta hållbara och 


långsiktiga samverkansformer och strukturer för att kunna stötta de som står längst 


ifrån arbetsmarknaden och som potentiellt kan bli en stor kostnad för kommunen 


under lång tid. 
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RESURSER, Befintliga och insatsens behov därutöver 
Vad förbundet kan finansiera, se bilaga. 


 


Finansiering söks för helt eller delat kalenderår. Om avsikten är att insatsen ska pågå i 


flera år, kan ansökan avse samtliga år, uppdelat kalenderårsvis. OBS att medel endast 


kan erhållas för ett kalenderår i taget. Beslut om finansiering för ett år innebär ingen 


garanti för finansiering kommande år.  


 


 
RESURSER/EKONOMI 
 


Budget  Egen finansiering  


(om sådan finns) 


Sökta medel 


2023 


Sökta medel  


2024 


Sökta medel 


2025 


Personal 


975 tkr/år,  


650 tkr/kommun för   


 åren 2023 och 2024 


  975 tkr    


(PM 200%) 


1025 tkr     


(PM 200%) 


 


220 tkr  


(PM 200%) 


Extern lokal 
    


Egna lokaler 
 


 
  


Arbetsinsats 


egen personal 


 


 


  


Utbildning / 


försäkrings-


medicinsk resurs 


 100tkr 100tkr 20tkr 


Övriga 


kostnader 


 150 tkr 150 tkr 30 tkr 


TOTALT 


  Totalt 1950 tkr 


för åren 2023 + 


2024 


1 225 tkr 1 275 tkr 270 tkr  


 


Kostnader för offentlig försörjning till deltagarna i projektet ska inte räknas med. 


Personalkostnader ska specificeras under ”Organisation”. Se bilaga vad som får räknas 


med. Kostnader för utbildning och övrigt ska specificeras i ansökan eller i särskild bilaga. 
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TIDPLAN FÖR NYA INSATSER 


Start och sluttid för insatsen 


2023-01-01 - 2025-02-28 


Processarbete, planerings- och utbildningsfas 


2023-01-01- 2023-02-28 


Genomförandefas  


2023-03-01 - 2024-12-31 


Implementeringsfas 


2025-01-01 – 2025-02-28 


 


UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Måluppfyllelse följs upp utifrån angivna mål: 


- Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande 


parterna 


 


- Att kompetensutveckla chefer och medarbetar om varandras verksamheter för 


att få gemensamma referensramar. Genomföra erfarenhetsutbyten samt 


tematräffar utifrån specifika frågeställningar (varav ett har fokus på BIP) 


 


- Implementera en struktur och rutin för samverkan i befintliga verksamheter 


 


- Testa och hitta metoder för flöden av deltagare mellan verksamheterna och 


parterna samt kunna beskriva detsamma.  


 
- Arbeta operativt med fler invånare/behovsgrupper som har ekonomiskt 


bistånd vars behov är stöd i samverkan.  


 
- Att växla upp formerna för samverkan till att även tillämpas även i de andra 


kommunerna i förbundet, utifrån deras lokala förutsättningar 


 


Ledningsgruppen följer löpande upp processens arbete och resultat. 


SUS ska användas för uppföljning i de fall det är tillämpningsbart. Extern utvärderare 


kommer att bestämmas tillsammans med förbundschefen om processen beviljas 


finansiering.   


Processen kommer att följa upp de samhällsekonomiska vinster som processens arbete 


och resultat resulterar i.  
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DOKUMENTATION  
Rapport ska lämnas varje tertial enligt förbundets mall. En rapport för hela det 


föregående året ska lämnas i januari månad året efter enligt mall. När insatsen är 


avslutad ska en slutrapport lämnas in senast två månader efter avslut. 


 


 


Kontaktuppgifter insatsägare 
Namn Organisation Telefonnr E-post 


Riva Veeborn 


Mattias Säflund 


Adisa Avodvic 


Maria Brantmark 


Lennartsson 


Cecilia Stenfeldt 


 


Båstad kommun 


Klippans kommun 


Perstorps kommun 


Försäkringskassan 


 


0435-28430 


 


010-118 08 42 


 


010-119 74 75 


 


ritva.veeborn@bastad.se  


mattias.saflund@klippan.se  


adisa.avdovic@perstorp.se 


maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se 


 


cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se 


 


ÖVRIGA KONTAKTPERSONER 
Namn Organisation Telefonnr E-post 


Jan Mårtensson Ängelholms 


kommun 


0431 – 870 00 jan.martensson@engelholm.se  


Christina Wester 


Palmqvist 


Försäkringskassan 010-118 08 88  christina.palmqvist-


wester@forsakringskassan.se  


 Region Skåne   


Per Gustavsson, 


Emmy Gustaf-Janson 


Arbets-


förmedlingen 


010–486 35 91 


010-487 51 52 


per.gustavsson@arbetsformedlingen.se   


Emmy.gustaf-janson@arbetsformedlingen.se  


 


Ort och datum 


 


…………………………………………………………. 
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Bilaga  
 


Samordningsförbundet kan finansiera följande: 


 


• Personal som arbetar i insatsen, t.ex. faktisk lön och semesterersättning enligt 


avtal, lagstadgade arbetsgivaravgifter.  


 


• Extern lokal som måste hyras för att kunna genomföra insatsen, t.ex. hyra samt 


driftkostnader (värme, el mm) 


 


• Kostnader utöver dessa som uppkommer endast pga. insatsen. (dessa ska 


motiveras särskilt i ansökan) 


 


 


Samordningsförbundet kan inte finansiera följande: 


 


• Kostnad för enskilda deltagare, t.ex. skyddskläder, reseersättning. Dessa ska 


deltagarna söka av den som utbetalar deras ersättning eftersom det räknas som 


myndighetsutövning. 


 


 


 


Fakturering ska normalt ske varje eller varannan månad till samordningsförbundet, om 


inget annat överenskommes med förbundschefen. Av fakturan ska kunna utläsas vilka 


kostnader, relaterat till ansökan, som avses, antingen i text eller i bilaga.  
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