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Slutrapport av insats som finansierats av 
Samordningsförbundet NNV Skåne 
 
 

Bakgrund  

Vilket problem (mellanrum) syftade insatsen till att finna en lösning på? 
Förstudien syftade till att skapa tydliga processer, rutiner, ansvarsfördelningar och 

metoder för att i bred samverkan kunna använda befintliga resurser så effektivt som 

möjligt.  

Förstudien skulle identifiera eventuella ”flaskhalsar” och ”skav”, som behöver adresseras 

för att skapa bättre flöden och transparens mellan organisationerna. 

 

Ambitionen var även att samverkansparternas expertis skulle kunna nyttjas via en väg in, 

och tillsammans skapa förutsättningar för flera vägar ut. Antingen via fysisk 

tillgänglighet eller via forum, utifrån vilka resultat som förstudien kom fram till var 

möjliga. 

 

Har problemställningen förändrats under tiden. I så fall hur? 

Själva problemställningen har inte ändrats under tiden. Däremot insåg vi relativt snabbt 

att det är ett väldigt omfattande arbete att få till gemensamma flöden och strukturer 

mellan våra olika parter. Det förstudien resulterat i är förtydligade flöden och strukturer 

internt i kommunen där de externa parternas påkoppling är tydliggjord men där det 

krävs mer tid, kunskap och arbete för att få till en större samsyn. Därav har vi valt att gå 

in med en genomförandeansökan för att fortsätta det påbörjade arbetet.  

 

Fakta: 
• Start- sluttid  

2021-03-01 – 2022-02-28 (förlängning 2021-12-31 – 2022-02-28) 

 

• Antal deltagare fördelat på kön och ålder  
Processen har inte arbetar med några deltagare. Däremot har såväl ledare, chefer 

som medarbetare medverkat på de olika workshoparna i förstudien.  

 

• Vilka har remitterat. Antal remisser per remittent 

Det har inte funnits några remisser in i processen 

 

• Antal personal som arbetat i insatsen som finansierats av förbundet. 
Ingen personal har avlönats i processen. De som huvudsakligen varit 
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involverade i processen är ledningsgruppen för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning, sektionschef på Arbetsförmedlingen, samverkansansvarig hos 

Försäkringskassan chef inom psykiatrin samt medarbetarna i de kommunala 

verksamheterna. För att driva processen har Ängelholms kommun anlitat ett 

externt processtöd.  

 

Ekonomi (avser samtliga år insatsen pågått) 
 
Budget  Egen finansiering 

(beskriv i volym 

eller i kostnader) 

Beviljade medel  

 

Faktiskt avropade 

kostnader 

Personal   

 

750 000 kr 377 250 kr 

Externa lokaler    

Egna lokaler  
 

 

Arbetsinsats befintlig  

personal 

 
 

 

Utbildning  100 000 kr  

Övriga kostnader  650 000 kr  

TOTALT  750 000 kr 377 250 kr 

 

Kommentarer kring avvikelser mellan beviljade och avropade kostnader 

Från början planerade vi för att det skulle finnas någon personal som skulle avlönas.  

Den enda personal vi har avlönat är P&P och därigenom blev det mer kostnadseffektivt. 

Det skulle även genomföras en utbildningsinsats men detta blev inte aktuellt eftersom vi 

först och främst behövde arbeta med rollerna inom organisationen.. 

 

 

Vilka mål hade insatsen enligt ansökan? 

 

Målen med förstudien var att: 
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- beskriva den plattform (fysisk och/ev. digital) och de arbetssätt som förstudien 

tar fram för att skapa tydlighet  

  

- identifiera vilka behov exempelvis vården, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har för att samverka, så att de blir en drivande och 

engagerad samverkanspartner  

 

- skapa en tydlig plan hur vi ska jobba för att korta tiden med ekonomiskt bistånd 

 

- ta fram en plan hur vi hanterar deltagare som vi för tillfället inte har insatser för 

 

- skapa en tydlig beskrivning av ”en väg in”-processens kopplat till vecka/månad 

1  

 

- beskriva vad sammanslagningen genererat för nya arbetssätt och ökat värde 

 

- implementera en struktur och rutin för samverkan i befintliga verksamheter 

 

- skapa forum för agil samverkan med individen i centrum (med deltagare från 

exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Jobb 

Ängelholm, Vuxenutbildningen, Resurscenter, Ekonomiskt bistånd, Boendestöd, 

Socialpsykiatrin) 

 

- ta fram ett tillräckligt bra underlag så att vi kan komma vidare med en ansökan 

om genomförandeprocess kopplat till insatser 

 

Hur har målen uppfyllts? / Kommentarer kring måluppfyllelse 

 

Mål Måluppfyllelse 

beskriva den plattform (fysisk och/ev. 

digital) och de arbetssätt som förstudien 

tar fram för att skapa tydlighet 

Det finns framtaget en flödesbeskrivning 

för invånarna från första kontakt med 

kommunen till påbörjad aktivitet. Se 

bifogad fil.  

identifiera vilka behov exempelvis 

vården, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen har för att samverka, 

så att de blir en drivande och engagerad 

samverkanspartner 

Den kartläggning som genomfördes 

under våren 2021 och som analyserade i 

samverkan mellan parterna genererade en 

första bild över behoven. Det är även 

denna kartläggning som visar på behovet 

av ytterligare processarbete för att 
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tydliggöra roller och lära oss mer om 

varandras verksamheter för att kunna 

samverka ”på riktigt”  

skapa en tydlig plan hur vi ska jobba för 

att korta tiden med ekonomiskt bistånd 

 

Denna finns framtagen, se bifogad fil  

ta fram en plan hur vi hanterar deltagare 

som vi för tillfället inte har insatser för 

 

Detta mål har vi tyvärr ingen lösning på. 

Däremot var det en frågeställning som vi 

hade med oss på det gemensamma 

stormötet med samtlig personal inom  

vuxenutbildning och arbetsmarknad som 

träffades den 6 december. Detta är en 

grupp som vi i genomförandeprocessen 

kommer att arbeta vidare med  

skapa en tydlig beskrivning av ”en väg 

in”-processens kopplat till vecka/månad 1 

Denna finns beskriven utifrån de 

individer som ansöker om ekonomiskt 

bistånd. Se bifogad fil 

beskriva vad sammanslagningen 

genererat för nya arbetssätt och ökat 

värde 

 

Sammanslagningen har lett till ett 

förtydligande i organisationen där 

Resurscenter agerar mottagare för klienter 

från ekonomiskt bistånd och är den sluss 

som sedan remitterar klienterna till rätt 

insats utifrån individens specifika behov 

implementera en struktur och rutin för 

samverkan i befintliga verksamheter 

 

Det finns framtagna beskrivningar för 

samverkan och flöden men de är ännu 

inte fullt ut implementerade. I den 

framtagna genomförandeprocessen 

kommer det att finnas en 

processmedarbetare som har som 

huvuduppdrag att fokusera på kvalitet 

om implementering  

skapa forum för agil samverkan med 

individen i centrum (med deltagare från 

exempelvis Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Skåne, Jobb 

Ängelholm, Vuxenutbildningen, 

Resurscenter, Ekonomiskt bistånd, 

Boendestöd, Socialpsykiatrin) 

 

Detta mål har vi inte hunnit uppfylla. 

Personalen arbetade med en pilotgrupp 

där de träffade klienter från ekonomiskt 

bistånd i team med representation från 

såväl AME som vuxenutbildningen som 

med sin gemensamma kompetensbas 

lotsade klienterna vidare till rätt aktivitet. 

Det har inom förstudien inte funnits 

utrymme att testa dessa forum i någon 
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större utsträckning med detta kommer vi 

att arbeta vidare med i 

genomförandeprocessen.  

ta fram ett tillräckligt bra underlag så att 

vi kan komma vidare med en ansökan om 

genomförandeprocess kopplat till insatser 

 

Det finns en ansökan om 

genomförandeprocess framtagen som 

bygger på lärdomarna och underlagen 

från förstudien  

 

 

 

Vilken/vilka metod/er har använts? 
I förstudien har vi kartlagt de befintliga verksamheternas arbete och samverkan samt 

önskemål och tankar kring samverkan framåt. Vi har gjort en omvärldsbevakning där vi 

undersökt hur andra kommuner och samordningsförbund arbetar med såväl samverkan 

som konceptet kring En väg in. Vi har genomfört flertalet workshops såväl på 

ledningsnivå tillsammans med parterna som på medarbetarnivå kopplat till operativa 

frågor i de framtagna flödena.  

 

 

Vilka positiva effekter har insatsen haft 
Vi har börjat få en ökad förståelse för varandras verksamheter och de hinder och 

möjligheter vi möter utifrån våra olika uppdrag. Förstudien har gett medarbetarna en 

möjlighet till diskussioner och dialoger utifrån såväl aktuellt läge i organisationerna som 

kring önskade former för samverkan. De hinder för samverkan som kommit fram under 

förstudien har även de lett till en ökad förståelse för likheterna och skillnaderna i våra 

respektive uppdrag. Det har även lett till viss kompetenshöjning i organisationen kopplat 

till våra olika uppdrag och ansvarsområden.  

 

Vilka lärdomar kan dras av insatsen 
Vi har lärt oss att vi behöver lära oss ännu mer för att komma vidare. En viktig lärdom 

från förstudien är att ”ting tar tid” det vill säga att samverkan och strukturer för 

samverkan ”på riktigt” inte är något som man får till stånd på ett år. Det är något som vi 

tillsammans behöver komma överens om, formerna för och bygga på tillsammans över 

tid. 

 

En av de tydligare ”flaskhalsarna” som identifierades i förstudien var primärvården. Här 

har samtliga parter svårt att få till såväl insyn som samverkan. Det är med det som grund 

som vi i genomförandeprocessen kommer att ha med rehabkoordinatorer i 
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processgruppen som i sitt uppdrag kan skapa möjligheter till samverkan och ingångar till 

vården.  

 

Vi är dock idag, precis som vid ansökan om förstudien, precis lika övertygade om att 

samverkan är nödvändig för att vi alla ska kunna klara av vår respektive uppdrag. 

Därför vill vi fortsätta det påbörjade arbetet enligt den framtagna ansökan om 

genomförande.  

 

Hur ska gjorda erfarenheter tas tillvara efter avslutad insats 
Processägaren har tillsammans med de övriga parterna valt att gå in med en ansökan om 

genomförande för att ytterligare arbeta vidare med ökad kännedom om, konkretisering 

kring och formerna för samverkan inom förbundets parter.  

 

 

Uppgiftslämnare:  
Jan Mårtensson, Ängelholms kommun  

 


