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process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.”( SOU 2000:114) 
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Förvaltningsberättelse i Delårsredovisning 2021 
Samordningsförbundet Samspelet avger härmed delårsredovisning för första halvåret 2021 där 
styrelsen arbetat utifrån lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) vilken styr förbundet.  
Samspelet har finansierat insatser i syfte att:  
¤   Främja och arbeta för samordning/samverkan mellan parterna 
¤   Stödja medborgare, med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, att öka sin 
förmåga till egen försörjning  
¤   Pröva förebyggande metodik inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet! 
Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt redovisning av det ekonomiska utfallet för första halvåret av budgetåret 2021 i enlighet med 
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.  
Till redovisningen hör sex bilagor med projektägares redovisning av finanseriade insatser. 
 

Sammanfattning av delåret 2021 
Verksamhetsplan 2021 beskriver parternas inriktning om förbundet som den samordnande 
plattformen för parternas gemensamma arbete. Den är en del i flerårsplanen för Samspelet. 
Finansierad verksamhet finns inom tre verksamhetsområden; samordnad rehabilitering, 
inkluderande arbetsmarknad och samverkan på riktigt.   
Dessa områden vilar på tre hörnstenar; individens behov i fokus, effektiva insatser och tydligt 
utvecklingsfokus. Jämställdhet, användarinvolvering, tidig upptäckt av våld i nära relationer finns, 
tillsammans med integrering, som genomgående förhållningssätt i allt arbete. 
Uppföljning, analys och utvärdering är grunderna för fortsatt utveckling för ökad välfärd. 

Samspelet har under första halvåret finansierat sex insatser; operativa som strukturella.  
- Tre individinriktade insatser har finansierats; Stegen Karlstad, Stegen Kristinehamn och 
LärVuxLärling. 93 kvinnor och 64 män har deltagit i Stegarna första halvåret samt 3 anonymt 
registrerade, totalt 160 deltagande. 8 personer deltar i Lärvuxlärling (merparten kvinnor). 
--Av totalt 30 avslutade kvinnor och 17 avslutande män i Stegarna har 56 % av kvinnorna och 47 % 
av männen nått stegförflyttning mot arbete, studier, aktivt arbetssökanden eller fortsatt 
rehabilitering hos parterna.  
Satta mål i Stegarna baserade på deltagares skattning av indikatorer uppnås inte helt. Antalet 
insamlade indikatorenkäter borde vara fler liksom antal enkäter för ökad upptäckt av våld. 
--LärVuxlärling når satta mål mer än väl. Deltagare skattar nöjdheten väldigt högt och intresset för 
utbildningen är stor. Nästa utbildningsstart tidigareläggs till hösten 2021. 

- Tre strukturella insatser finansieras i syfte att skapa en hållbar samverkansgrund mellan parterna, 
över tid, för ökad välfärd för medborgaren.  
- 5-åriga Tillitsbyrån Grums syftar till ökat förtroende och tillit till myndigheter för ökad hälsa hos 
medborgarna. Satta mål följs som planerat. 
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--Samverkansstruktur Nollplacerade har gjort tjänstedesignprocessens första del – utforskandet 
vilket lett till insikter om behov av ökad kunskap om parternas uppdrag och möjligheter. 
Arbetsgruppen kommer fortsätta designarbetet med ordinarie stöd inom Samspelet. 
--Implementering av TRIS-gemensamt arbetssätt pågår under 2021 med processtöd. Arbetet 
fungerar bra och tidigare TRIS-team har stor insikt i parternas respektive uppdrag. 
- Processtöd inom SAMSIP-arbete och konsultationer är en viktig del för ökad samverkan.  
Totalt har 104 konsultationer och 84 SAMSIP-möten genomförts, merparten inom Stegen Karlstad.  
- Kompetensutveckling har fått ställas in, flyttas fram eller ställas om digitalt. Tre digitala 
utbildningar har utformats av Samspelet, där även övriga Värmland/Dal inbjudits att delta. 
Totalt har cirka 530 personer deltagit i vårens kompetensutvecklingsinsatser. 

- Stödfunktioner som jämställdhet, våld i nära relationer, processtöd, tjänstedesign samt 
arbetsgivarkoordinering har finansierats. Finsam Värmland/Dal har tillsatt resurs för utvärdering. 
--Integrering av jämställdhet finns genomgående i allt arbete med uppföljning genom checklistor, 
inte minst i styrelsearbetet, och Genuskompassen i deltagararbete. 
--Upptäckten av våld i nära relationer är betydligt högre i våra deltagargrupper än genomsnittet. 
Dialog har förts med Regionstyrelsen och en web-konferens anordnades med 400 deltagande. 
--Kansliet arbetar aktivt inom området tjänstedesign i våra insatser samt regionalt och nationellt.  
--Indikatorer för remittentenkäter har utarbetats och tidigare indikatorenkäter har utvecklats. Flera 
satta mål i verksamhetsplan 2021 baseras på indikatorerna. Målen finns överskådligt i processkartor 
--Inkluderande arbetsmarknad med deltagares möjligheter till prövning/praktik och anställning har 
påverkats i hög grad av pandemin. Nätverk och företagskontakter har ändå kunnat utökats.  
”Samspelet på arbetsplatsen” har återigen kunnat startas upp i både Karlstad och Kristinehamn. 
Befintliga nätverk lokalt, regionalt och nationellt har kunnat upprätthållas tack vare ökad kunskap 
av digitala lösningar. 
 

Måluppfyllelse finansierad verksamhet 
Merparten arbete har fått ställas om vid flertalet tillfällen både hos parterna och inom 
förbundsgemensamt arbete. Digitala lösningar har ersatt mycket av det planerade arbetet både i 
individinsatser och i strukturella insatser samt inom planerad kompetensutveckling. 
Styrelsen anser att måluppfyllelser har varit så god som den kan vara utifrån pågående Corona-
pandemi. Förbättringsmöjligheter finns inom någon insats. 
 

Finansiering  
Den totala medelstilldelningen uppgår till 9 918 tkr och det egna kapitalet till 3 723 tkr vilket 
innebär den totala budgeten på 13 641 tkr. 
Beviljade kostnader för år 2021 uppgår till 11 540 tkr. Beräknad prognos 2021-06-30 visar en 
budget i balans på alla ansvarsenheter. Beräknat eget kapital, 2 100 tkr, till år 2022 kvarstår. 
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Samspelets Verksamhetsidé och Vision  
Samspelet har utarbetat visionen Tillsammans gör vi skillnad, vilken bygger på: 

 

Samspelets tre arbetsområden 
Samordnad rehabilitering i deltagarinsatser 
Stegarna i Karlstad och Kristinehamn (Bilaga 1 och 2) 
93 kvinnor och 64 män har deltagit/deltar i Stegarna första halvåret tillsammans med 3 anonymt 
registrerade, totalt 160 deltagande. Det är 20 personer fler jämfört med år 2020 (95 kvinnor och 42 
män). Den stora skillnaden är antal ökade män vilket innebär en måluppfyllelse. I Stegen Karlstad 
uppgår totala andelen män till 42 % och i Stegen Kristinehamn till 39 %. 
Under första halvåret har totalt 57 nya deltagare startat. Inflödet är störst från Försäkringskassan 
och från försörjningsstöd. Merparten deltagande tillhör psykiatrisk öppenvård. 
Påpekas bör att alla deltagare i Stegen Karlstad inte registrerats in innan deadline för SUS-uttag. 
Måluppfyllelse 
- Målen om antal deltagande samt procentuell ökning av antal män kommer nås under året. 
- Antal deltagande från Hammarö och Grums är i samma nivå som 2020 och har alltså inte ökat. 
- Av totalt 30 avslutade kvinnor och 17 avslutande män har merparten deltagit i Stegen under drygt 
ett år. 10 deltagare har avslutats inom ett halvår då hen inte klarar arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Sex deltagare har funnits med i två år eller längre, vilket innebär avsteg från KAPA-metodiken. 
- 23 % av de avslutade kvinnorna och 12 % av de avslutade männen har gått vidare till arbete, 
studier eller som aktivt arbetssökande.  
33 % av de avslutade kvinnorna och 35 % av de avslutade männen har stegförflyttats till fortsatt 
rehabilitering, oftast till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  
Det innebär att av totalt 30 avslutade kvinnor och 17 avslutande män har 56 % av kvinnorna och  
47 % av männen nått stegförflyttning mot arbete, studier, aktivt arbetssökanden eller fortsatt 
rehabilitering hos parterna. 
--33 % av avslutade kvinnor och 45 % av avslutade män har avslutats pga. sjukdom, oftast till 
medicinsk rehabilitering - en minskning bland kvinnor och en ökning bland män från tidigare år.  
3 kvinnor har avslutats pga flytt eller har avvikit från insatsen. 

Samordnat stöd utifrån 
individens behov i fokus 
I Samspelet arbetar vi alltid 
tillsammans – våra parter, 
vår personal och våra 
deltagare – för att utveckla 
varje deltagares starka sidor 
mot målet arbete och studier! 
SAMSIP vägleder 
gemensamt arbete!  

Effektiva insatser genom 
ökad kompetens  
Samspelet är arenan där 
vi arbetar och utvecklar 
tillsammans. 
Samverkan och samordning 
tillsammans med uppföljning 
och kompetensutveckling är 
fokus, med spridning inom 
våra parter. 

   
 

Tydligt utvecklingsfokus  
Tillsammans är vi utvecklings-
inriktade, nytänkande och 
engagerade.  
Vi utvecklar och prövar metoder 
utifrån våra målgruppers och 
parters behov med individens 
fokus i fokus. 
Jämställdhet och användar-
involvering är utgångspunkter. 
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Deltagares utvärdering av verksamheten följs via indikatorenkäter och andra instrument.  
I Verksamhetsplan 2021 finns fyra mål baserade på svarandes skattning av indikatorer. 
I tabellen på nästa sida ses en skillnad i skattningen i de två Stegarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 100 % av kvinnor och män ska, vid avslut, ha en tydlig planering till mottagande part/parter.  
Målet uppfylls då alla avslutade fått fortsatt stöd förutom de som själva avslutat sitt deltagande. 
-Antal enkäter om ökad upptäckt av våld i nära relationer, för analys hos Jämy, kommer inte nå 
målet om minst 100 stycken.  
 

LärVuxLärling – särskild utbildning för vuxna (Bilaga 3) 
Förberedelsefasen övergick 2021-02-15 till uppstart av åtta deltagare, övervägande kvinnor. 
Den 1,5 åriga utbildningen innebär praktisk utbildning fyra dagar/vecka inom olika branscher.  
På arbetsplatsen arbetar man i nära samarbete med sin handledare för möjligheten att utveckla sina 
yrkeskunskaper inom vald inriktning. På teoridagen arbetar man med sina individuella yrkeskurser, 
gemensamma kurser och träffar sin grupp. 
LärVuxLärling registrerar deltagare i SUS samt använder flera andra uppföljningsinstrument. 
Måluppfyllelse 
- Fyra elever beräknades starta i februari - åtta startade. Intresset för utbildningen är stort. Därför 
har nästa gruppstart tidigarelagts till hösten 2021 istället för januari 2022.  
- Beviljad metodik fungerar enligt plan, liksom möjligheter till arbetsplatshandledning. 
- Projektet bidrar stort till ökat samarbete med Samspelets parter, arbetsgivare (offentliga och 
privata) samt mellan kommunala verksamheter. 
- Projektet präglas av ett individuellt elevdelaktigt upplägg med täta uppföljningar.  
- Flertalet lärlingar har skattat att de trivs till 100 % på sin plats, två skattade 85% resp. 95%. 
 

Inkluderande arbetsmarknad    (Bilaga 4) 
Hur mycket parterna än samordnar och samverkar utifrån kvinnors och mäns behov så måste 
arbetsgivare ha kunskap om, och finnas redo att ta emot, personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Samspelets arbetsgivarkoordinator är kuggen för att nå målet om en inkluderande 

Satta mål i VP 2021 Stegen Karlstad, n=25/27 Stegen Kristinehamn, n=11/20 
90 % upplever stöd i sin process 
Indikator 1, 3 och 5 

 
1 = 80 %,   3 = 72 %,   5 = 63 % 

 
1 = 99 %,   3 = 91 %,   5 = 91 % 

90 % upplever eget inflytande och 
att deras erfarenheter /kunskap 
tillvaratas. Indikator 2, 7 

 
 
2 = 72 %,   7 = 76 % 

 
 
2 = 99 %,   7 = 91 % 

90 % upplever stöd i kontakter 
med myndigheter. Indikator 4 

cirka 
4 = 84 % 

cirka 
4 = 92 % 

75 % upplever sig mer redo att 
arbeta eller studera. Indikator 6 

 
6 = 44 % 

 
6 = 73 % 
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arbetsmarknad med social hållbarhet.  
Här krävs nätverkande med arbetsgivare, privata som offentliga, deltagande i olika forum för att 
presentera vår målgrupp som en resurs för företaget, handha beredande opinionsarbete, anordna 
kompetensutveckling samt bistå individ-insatserna gällande studiebesök och individuell matchning. 
Arbetsgivarkoordinatorn ansvarar även för kompetensutveckling inom progressionsinstrumentet 
BIP, utvecklande av digitala enkäter samt i utarbetandet av Samspelets nya hemsida. 
Måluppfyllelse 
- 70-talet företagsbesök har genomförts fysiskt eller digitalt 
- Deltagande i 50-talet nätverksträffar, konferenser för kontakt med ytterligare ett femtiotal företag 
- En digital utbildningsmässa har arrangerats tillsammans med Karlstad kommun, IFA 
-”Samspelet på arbetsplatsen” har startads upp återigen både i Karlstad och Kristinehamn. 
- Kunskapsinhämtning om arbetsintegrerade sociala företag är en del i utvecklingen. 
 

Samverkan på riktigt 
Samspelet möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och 
bidrar till att strukturer skapas för hållbar långsiktighet i gemensamt arbete.  
Samverkansformer, bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för förbundet, ska 
implementeras och vara en del i ordinarie verksamhet. Svårigheter finns i att bibehålla upparbetad 
metodik när inte längre verksamhet är kopplad till Samspelet som den gemensamma plattformen. 
Inom ”Samverkan på riktigt” finns nedanstående specifika områden beskrivna, endera som 
finansierade projekt/insatser eller i det övergripande arbetet: 

TRIS Hammarö/Grums upphörde som projekt vid årsskiftet 2020/2021.  
2021 startade implementeringsfasen med målet att TRIS kommer vara en del i parternas ordinarie 
verksamhet. Samspelet finansierar processtödet från respektive kommun där varje kommun 
ansvarar för sin del med lokala styrgrupper som stöd och för uppföljning. 
Måluppfyllelse 
-Implementeringsarbetet fungerar bra tillsammans med merparten av de bibehållna TRIS-teamen. 
Det finns god grund för fortsatt välfungerande samarbete mellan parterna i framtiden. 
 
Samverkansstruktur nollplacerade   (Bilaga 5, Delrapport till styrelsen 11 juni) 
Det tjänstedesigndrivna ett-åriga projektet om Nollplacerade kvinnor och män startade hösten 2020 
i syfte att utreda förutsättningar för optimal samverkan kring målgruppen. 
Arbetsgruppen kommer fortsätta med de kvarvarande tjänstedesign-delarna med befintligt 
processtöd inom Samspelet. 
Måluppfyllelse 
-Grundläggande intervjuer har genomförts och en partssammansatt arbetsgrupp har påbörjat arbetet. 
- Delrapport inlämnades enligt plan. Områden som identifierats för fortsatt arbete är:  
Kunskap, förväntningar och roller tillsammans med Enkla ingångar. 
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Tillitsbyrån Grums   (Bilaga 6) 
Det femåriga projektet startade oktober 2020 med Regionen och Grums kommun medfinansiärer. 
Syftet är att möta komplexa behov genom samskapande mellan kvinnor och män, 15–29 år, 
verksamheter (intern och externt) och samhällsaktörer. 
Målet är att genom tillit stärka, och nå, god och jämlik hälsa hos medborgarna. 
Verksamheter jobbar ovetandes om varandra mot liknande mål. Behov finns av intern samordning 
och ett långsiktigt helhetstänk för målgruppens behov för förändring hos individ, system och plats. 
Måluppfyllelse  
- Styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp är tillsatta. Styrgruppen har haft styrgruppsutbildning.   
Tillitsagenter är utsedda och har börjat sitt uppdrag via arbetsgruppen. 
- En workshop med ca 60 ungdomar, 16–17 år genomförs i sommar. Begreppet Tillit och dess 
betydelse för hälsan diskuteras tillsammans med fallbeskrivningar om samhällets stödinsatser.  
Totalt har cirka 100 personer deltagit i vårens arbete. 
 
Samspelets samordnade individuella plan SAMSIP  
SAMSIP, vårt gemensamma samordnings- och uppföljningsinstrument, genomsyrar allt arbete. 
SAMSIP-ombuden är kunskapsbärare hos parterna.  
Behovet av kompetens hos handläggare är, trots ombud, mycket stort pga. individers komplexa 
problem. Processtödet till parterna är en viktig del.  
Måluppfyllelse 
- 102 konsultationer och 84 SAMSIP har genomförts via Stegarna, merparten i Karlstad. 
Alla parter har begärt stöd i SAMSIP. Kommuner och Regionen har begärt mer stöd än övriga.  
- SAMSIP-ombuden har haft minst en träff under våren. Ombud för Hammarö- och Grums 
kommuner ingår nu. Fortfarande saknas representant från Vårdcentralerna Karlstad. 
 
Avvikelser i samverkan för medborgaren 
Avvikelser ger oss möjlighet att se, lära och åtgärda brister i syfte att minimera upprepning.   
Det är en del i SAMSIP-arbetet att identifiera när samverkan inte fungerar och anmäla avvikelse till 
ansvarig chef/chefer som är ansvarig för att åtgärder vidtas. 
Måluppfyllelse 
- Antalet avvikelser uppgår under våren till totalt tre vilket är färre än tidigare. Nya rutiner gällande 
avvikelsehantering har beslutats för att förenkla processerna.  
De avvikelser som anmälts har åtgärdats hos involverad part och rapporterats till de involverade.  
- Rutiner finns även framtagna för anmälan av goda exempel på samverkan. Två har inkommit.  
 

Kompetensutveckling, utbildning, frukostmöten och konferenser  
Pga. rådande pandemi har vissa planerade konferenser/utbildningar fått flyttas till hösten. Några 
digitala konferenser har anordnats. Web-konferenser anordnade av förbund och av SKR har spridits.  
Måluppfyllelse 
- Kompetensutveckling Barnperspektivet i samverkan har anordnats digitalt för hela Värmland.  
- JGL-utbildning har skett digitalt  
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- Två utbildningar i tjänstedesign har ställts om och genomförts digitalt 
- Web-konferens under temat Våld i nära relationer med externa föreläsare anordnades i mars. 
- Förbundsegna digitala utbildningar tex inom Sjukförsäkring, indikatorer och SUS har genomförts. 
Totalt har cirka 530 personer deltagit. 
 
 
Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av gemensamt arbete  
Under hösten 2020 framkom tankar om behov av insatser för utlandsfödda vilka inte når 
arbetsmarknaden. Behovsanalys samt omvärldsanalys behöver göras. 
Måluppfyllelse 
En kartläggning om fakta kring målgruppen och dess nuvarande möjligheter påbörjades i juni -21. 
 

Styrning och uppföljning  
Styrelsen, som är Samspelets högsta beslutande och förvaltande organ, har ansvar för förbundets 
uppföljning, utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.  
Samspelets styrelse har upprättat plan för intern kontroll samt olika riktlinjer för det gemensamma 
arbetet inom förbundet. Dessa tillsammans med verksamhetsplanen är styrande dokument. 
Styrelsen har haft tre digitala protokollförda styrelsemöten. Presidiet, har haft förberedande möten 
inför vårens styrelsemöten och två ytterligare planeringsmöten.  
Styrelsens arbetsgrupp för internkontroll har haft tre möten under våren. Fokus 2021 är att 
gemensamt synliggöra uppdrag, roller, ansvar och mandat specifikt hos samarbetande parter.  
Under januari hölls första medlemssamrådet mellan Samspelets ägare och styrelsen.  
Chefsgrupper för styrning och ledning är beredningsgrupp och styrgrupper tillsammans med 
projektägare för finansierad insats. 
Beredningsgruppen har haft tre planerade möten, och ett extra insatt möte.  
Varje styrgrupp har sammanträtt minst två gånger per termin. Styrgruppsutbildning har genomförts. 
 

SUS och indikatorer 
Finansierade insatser åtar sig att registrera deltagare i systemet SUS endera med personuppgifter 
eller som pinnstatistik beroende på insats. Varje insats har oftast även egna uppföljningsinstrument. 
Stegen-insatserna använder indikatorer för deltagares utvärdering av den finansiella samordningen. 
Flera mål finns i Verksamhetsplan 2021. Respektive styrgrupp har att följa upp och analysera.  
Årlig enkätundersökning görs av indikatorer till styrelse, chefer, medarbetare samt remittenter.  
 

Från ”projektande” till processarbete till gemensamma legitima strukturer 
Det gemensamma arbetet inom förbundet styr mer och mer bort från ”projektandet” till ökad 
integrerad samverkan med gemensam struktur. Att ha Samspelet som den gemensamma arenan för 
samverkan är en viktig del i fortsatt utvecklingsarbete för ”Samverkan på riktigt”.  
Diskussioner skedde under hösten om förändrad skrivning om förbundets ändamål. Styrelsen har att 
jobba vidare med frågan. 
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Samspelet i Regionalt och Nationellt arbete 

Värmland/dals-gemensamt arbete  
Förbundens presidier har träffar någon gång per termin för utbyte i gemensamt arbete. 
Förbundscheferna har cirka tre gemensamma träffar för utveckling och samarbete per termin.  
Gemensamt nätverk finns inom området tjänstdesign. Kompetens finns inom Samspelet att utbilda. 
I april tillsattes den av Samspelet initierade gemensamma resursen för uppföljning och analys. 
Samspelet har under våren arrangerat konferenser och utbildningar där övriga Värmland/Dal 
inbjudits att delta. Totalt deltog här cirka 480 personer. 
 

Nationellt samarbete 
NNS Nationella nätverket för samordningsförbund 
Samspelet representeras i NNS styrelse med Kenth Carlsson som ledamot. Här deltar Samspelet i 
olika utvecklingsfrågor via ledamot och förbundschef.  
Remissvar ska inges till Regeringen om God och nära vård där Samspelet ska svara inom området 
”samverkan och samarbete”. 
Samspelet finns i NNS-nätverkets arbetsgrupp gällande tjänstedesign liksom utbildningsgrupp BIP. 
 
Nationella utvecklingsgrupper - indikatorer och SUS samt arbetsgivarnätverk 
Samspelet ingår i utvecklingsgruppen för det nationella indikatorarbetet liksom i 
utvecklingsgruppen för SUS-arbete med SUS-kompetens.  
Arbetsgivarkoordinatorn ingår i nätverk för förbundsövergripande arbetsgivararbete.  
 

 
Verksamhetens ekonomiska utveckling 
Styrelsen är drivande i att parternas gemensamma arbete i förbundet, för medborgarens ökade 
välfärd. Samspelet utvecklas kontinuerligt genom uppföljning av finansierade insatser samt 
omvärldsspaning och hemtagande av nya metodiker vilka omsätts till våra lokala förutsättningar. 
 

Samordnad rehabilitering /Deltagarinsatser 
- Under 2020 beviljades medel till utökad personalstat i Stegarna. Anledningarna var dels behov av 
utökning av kompetensen arbetsterapeut, dels koppling mellan Stegen och försörjningsstöd i projekt 
Samverkansstruktur Nollplacerade. 
År 2022 behöver kostnaderna i Stegarna minskas till viss del då Samspelets preliminära 
medelstilldelning, tillsammans med beräknat eget kapital, inte kommer räcka. En utvärdering av 
Stegarna beslutades av styrelsen 21-06-11 för faktaunderlag inför befarade neddragningar 2022. 
- LärVuxLärling startade i oktober 2020 med bra resultat. Tack vare stort intresse och lyckad 
verksamhet kommer den att utökas redan i höst. Medföljande ökade kostnader belastar 
projektägaren. Samspelet finansierar enligt beviljad budgetplan för kommande år. 
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Inkluderande arbetsmarknad 
Under våren har fler möjligheter erbjudits för arbetsträning inom olika branscher både Stegarnas 
och LärVuxLärlings deltagare.  Förhoppningen är en avklingande Corona-pandemi med möjligheter 
till fler och fler arbetsträningar samt att frukostmöten för arbetsgivare ska kunna startas.  
Budgetens kommer hållas. Kostnader för BIP belastar befintligt konto för kompetensutveckling. 
 

Samverkan på riktigt / Strukturellt arbete 
- Arbetet med Samverkansstruktur Nollplacerade fortsätter inom arbetsgruppen. Parterna  
finansierar genom deltagandes arbetstid och Samspelets genom redan befintliga resurser.  
- Implementeringen av TRIS i Hammarö och Grums, Projekten Tillitsbyrån och LärVuxLärling 
kommer hålla beviljad budget.                  
- Kompetensutvecklingsinsatser under första halvåret har varit digitala vilket inneburit lägre 
kostnader än beräknat. Höstens planering innebär att lagd budget kommer behövas. 
 
 

Ekonomiskt utfall 
Budget med prognos (se tabeller sidan 12) 
Tilldelning från ägarna 2021 uppgår till 9 918 tkr. Eget kapital från år 2020 uppgår till 3 723 tkr 
vilket innebär en total budget på 13 641 tkr för år 2021.  
Beviljade kostnader för år 2021 uppgår till 11 540 tkr.  Prognosen är att avsatta budgetmedel 
kommer användas och att det egna kapitalet 2021 uppgår till 2 100 tkr. 
Föreslagen tilldelning år 2022 uppgår totalt till 4 896 tkr vilket totalt är 126 tkr mindre än i 2021. 
Preliminär budget år 2022 beräknas till 11 892 tkr - alltså cirka 1 750 tkr mindre än innevarande år 
Cirka hälften av kostnaderna för år 2022 finns bundna genom avtal med projektägare samt för 
befintligt kansli- och styrelsearbete, totalt 5 790 tkr (inkl. buffert 700 tkr).  6 200 tkr finns i budget 
Stegarnas verksamhet 2021. Totala prognosen 2022 pekar mot att viss reducering bör ske i Stegarna                   
Den treåriga ekonomiska planen uppdateras kontinuerligt och redovisas för styrelsen för 
säkerställande av ekonomisk hushållning av förbundets medel.  
 

God ekonomisk hushållning 
För att samordningsförbund ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten 
bedrivs resurseffektivt.  
Styrelsen bedömer att förbundets övergripande mål, genom resultat i individ och strukturinsatser, 
har uppnåtts, trots pågående Corona-pandemi. Förbättringspotential finns inom Stegen Karlstad. 
 

Finansiella och verksamhetsmässiga mål 
Det övergripande finansiella målet är att ha en ekonomi i balans. Förbundet får inte sätta sig i skuld.  
Förbundet bedriver inte egen verksamhet. Styrelsen beviljar, utifrån ansökan, om medel till 
projektägare till insatser utifrån parternas identifierade behov, individuella som strukturella. 
 



Sid(or) 

12(12) 
2021-09-29 

 

      Postadress: 
Karlstads kommun, ASF 
651 84  KARLSTAD 

Besöksadress: 
Trädgårdsgatan 1A 
Stadsparken 

Kontaktuppgifter: 
Tel: 054- 540 50 44 
Mobil: 070-690 90 83 

 
Internet: www.samspelet.se 

Organisationsnr:  
222000-2477 

Bankgiro:  
167-3094 

 

 

Sammanställning budget 2021 
 
Tabell 1. Kostnader år 2021 budgeterade och bokförda beräknade 
KOSTNAD TKR /OMRÅDE BUDGET 

HELÅR  
BOKFÖRT 
210630 

KOMMENTAR 

Styrelse, Revision, Administration/kansli 1 540 739 Inkl. kostnader ny 
hemsida 200 tkr 

Processtöd och Kompetensutveckling 820 405  

Arbetsgivarkoordinering 760 380  

Vård i nära och jämställdhet 300 52  

Utvärderare  175 74 Start 0415 

Stegen Karlstad 4 300 2 108  

Stegen Kristinehamn 1 900 1 090  

TRIS Hammarö 
TRIS Grums implementering 

130 54  

Struktur nollplacerade 425 398 Avslut 0831 

Tillitsbyrån 500 250  

Lärlingsutbildning 690 348  

 
TOTAL budget 13 641 tkr 

11 540 
Buffert 700 

5 898 
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Årsredovisning av finansierad deltagarinsats genom Samspelet  
 

Projektets namn: Stegen Karlstad 
 

Projektägare: Malin Rådman, Jobbcenter 
 

Projektledare: Camilla Nykvist 
 
Samverkansparter: Karlstad, Hammarö och Grums kommun, Region Värmland, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
 

Måluppfyllelse Hur har målet/målen för projektet uppnåtts gällande kvinnor respektive 
män? 
De mål som Stegen mäts mot under 2021 är nyligen redigerade och formulerade i 
processkartan. Målet att 100 % av deltagarna ska vid avslut ha en tydlig planering till 
mottagande part/parter försöker efterlevas i varje fall. Vi har således fortsatt att arbeta 
aktivt med SAMSIP under tiden personen är inskriven i Stegen samt vid avslut med 
syfte att parterna ska samverka och ha en samsyn kring behov samt planering för 
individens fortsatta väg mot egen försörjning. 

Trots detta har vi via indikatorenkäterna fått svar på att deltagarna inte alltid upplever 
det så. En reflektion från arbetsgruppen är att trots att personalen på Stegen anser det 
vara tydligt då vi tex beslutat om gemensam kartläggning via AF och FK, upplevs det 
av deltagarna som otydligt då de inte alltid vet vilken typ av arbetsprövningsplats de 
ska få när de går över till gemensam kartläggning.  

När det gäller målet att 75 % kvinnor och män ska uppleva sig mer redo att arbeta 
eller studera vid avslut så är även där skattningen något lägre än vad som är önskvärt. 
Vid och diskussion med deltagare har det framkommit att de upplever aktiviteter, 
samtal och arbetsprövning stärkande men att de ändock känner en viss osäkerhet 
inför att ta steget ut i arbete/studier. 

Under första halvåret 2021 har 90 personer deltagit i Stegen varav 52 kvinnor och 38 
män.  

Kön   Kvinna  Man  Slutsumma  
Åldersintervall           
15 - 29   16  16  32  
30 - 44   17  15  32  

45 - 59   19  7  26  
Slutsumma  52  38  90  
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Under samma period 2020 hade 82 personer deltagit i projektet varav 66 kvinnor och 
16 män. Vi ser således en markant ökning av män vilket är väldigt positivt för en mer 
jämn könsfördelning. 

Det är fortsatt en ganska jämn åldersfördelning mellan åldrarna och könen dock är det 
fortsatt en större andel kvinnor (19 st) i åldersspannet 45–59 år jämfört med männen 7 
st. 

Vi har skrivit in 31 nya deltagare under perioden jan – juni 2021. Under samma period 
har 27 (33 st, sent registrerade i sus) personer skrivits ut. Jämför vi med föregående år 
2020 så skrevs 22 nya deltagare in och 39 avslutades under denna period.  

 
Alla avslutade  
  
Kön   Kvinna  Man  Slutsumma  

Antal månader i 
insats  

         
1 - 6   2  5  7  
7 - 12   4  2  6  
13 - 18   7  2  9  
19 - 24   3  1  4  

25 - 30   1     1  
Slutsumma  17  10  27  

 

Kön   Kvinna  Man  Slutsumma  
Avslutsanledning           
Utskrivning  4  2  6  
Utskrivning pga flytt  1     1  
Utskrivning pga sjukdom  4  5  9  
Utskrivning-Fortsatt 
rehabilitering  

8  3  11  

Slutsumma  17  10  27  

6 av 27 personer som avslutades under perioden jan-juni 2021 har stegförflyttats mot 
studier/arbete (förra årets siffror var 5 av 39 deltagare). Av dessa 6 personer har 4 
deltagare gått mot aktivt arbetssökande, 1 mot subventionerat arbete samt 1 mot 
studier. Därutöver har 11(13 st, sent registrerade i sus) personer närmat sig 
studier/arbete genom att gå över till gemensam kartläggning via FK – AF). Totalt har 
alltså ca 63 % gjort en stegförflyttning mot arbete, studier eller fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. 

9 (13 st, 4 st sent registrerade i sus) av 27 (3 anonyma syns inte i tabellen) deltagare 
varav 4 kvinnor och 5 män har avslutats mot sjukdom under första halvan av året. Vi 
har som synes en fortsatt hög andel som avslutas på grund av sjukdom 33 % (eller 
48% med sena sus) och åter till part för medicinsk behandling och rehabilitering. 
Upplevelsen är att parterna inte alltid utgår från kravbilden för att delta i Stegen utan 
från ett behov om att ”behöva testa något”. 
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Genomförande och Arbetsprocess    
Hur har arbetsprocessen fungerat gällande kvinnor och män?  
 
Vi har även fortsatt jobbat för de män och kvinnor som varit i behov av samordning via 
samsip var 3:e månad då personerna är inskrivna i projektet men även genom 
partsmöten samt samsipombudsträffar. 

 
Har något förändrats under året som gått? 
Det som vi ser är en stor förändring mot året innan är att det är alltfler män som 
remitteras till Stegen vilket vi ser som mycket positivt. Detta är något som vi jobbat 
aktivt med för att få till en förändring via kontinuerliga möten ihop med parterna. 
När det gäller personal och resurser så har vi förlorat en samordnartjänst om 75 % 
samt en resurs från psykiatrin (en insats vi väntat på c: a 1 ½ år) som är tänkt att 
fungera som ”brygga” mellan Stegen och psykiatrin. Byte av person kommer dock att 
ske gällande resurs från psykiatrin. Detta in och uthopp i verksamheten har dock 
påverkat både gruppdynamiken i arbetsgruppen, fördelning och prioritering av ärenden 
samt även påverkat projektledares tid och resurser. 
 

Utveckling framåt 
Under hösten -20 lättade vi något på kraven på att allt ska vara uttömt hos 
parterna innan man ansöker till Stegen. Detta utifrån “kritik” från parterna att det varit 
svårt att komma in i projektet samt att vi låg lågt i antal inskrivna under hösten -20. 
Detta ledde till att endast ett fåtal SAMSIP-möten inte ledde till uppstart för individen i 
Stegen. Då vi nu har ett ökat tryck in i projektet, ser att en stor del avslutas mot 
sjukdom samt att även personalen upplever att de som kommer in nu är mer komplexa 
och sjuka, behöver vi återinföra kravbilden vid inskrivning. 
Vi behöver även jobba med att bli mer strikta vad gäller stegförflyttningar för deltagare 
i Stegen. Dels förekommer att deltagare inte följer planering utifrån motivationsbrist, 
dels inte heller klarar av att göra de stegförflyttningar som tänkt enligt vår KAPA-
modell utifrån en psykisk ohälsa och/eller att den medicinska rehabiliteringen tar för 
stor plats. Detta i kombination med ett högt inflöde gör att vi behöver säkerställa att vi 
jobbar utifrån den modell som det är tänkt samt avslutar och remitterar tillbaka till 
annan relevant part då stegförflyttningar ej sker. 
En annan förändring är att säkerställa det uppdrag vi har att ställa frågor om ”våld i 
nära” och att dela ut indikatorenkäter och att detta efterlevs och ökas markant från det 
senaste året. 
Vi behöver även fundera på hur vi mer aktivt kan jobba med jämställdhet på ett 
naturligt sätt i våra möten med deltagare, i aktiviteter samt i verksamheten generellt. 
Därutöver behöver Stegens personal bli en mer samlad arbetsgrupp samt att alla i 
personalen har en gemensam bild om vårt uppdrag och vad som ingår i vårt dagliga 
arbete. Detta för att vi ska bli ett optimalt team som drar åt samma håll och som i 
förlängningen kommer att gynna deltagarna i Stegen.  
 
Samverkansprocess    
Hur fungerar samverkan kring och med deltagande kvinnor och män? 
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Samverkan fortskrider i form av SAMSIP som initieras av parterna för att se över mäns 
och kvinnors behov från alla parter. Projektledare har fortsatt att prioritera att delta på 
samsip som efterfrågats från parterna och har därför deltagit i 84 st samsip under 
perioden. Därutöver funnits tillgänglig i 96 konsultationer efterfrågade från parterna. 
 
Hur fungerar styrgruppsarbetet? Behov av förändring? 
Styrgruppen har under stora delar av våren saknat representant från 
Försäkringskassan och representant från Vårdcentral. Ny representant från FK 
tillsattes i maj. Behov av kontinuitet i deltagande är önskvärt från alla parter för att 
undvika omstart vid varje tillfälle. Styrgruppsutbildning har skett för att tydliggöra 
spelregler samt styrgruppens funktion. 
 
Avvikelser  
En avvikelse har lyfts på styrgruppen under juni månad och sedan skickats vidare till 
Psykiatrin och Vuxenavdelningen då en deltagare bollats mellan dessa instanser utan 
adekvat stöd och hjälp. 
 
Hur har ni arbetat med användarinvolvering i insatsen/projektet? 
Vi har upprättat ett brukarråd under våren som fått tagit del av våra utvärderingar på 
gruppaktiviteter samt i övrigt jobbat med utveckling och feedback på Stegens 
verksamhet. Brukarrådet har även deltagit på personalens planeringsdag och där 
redovisat sina åsikter samt i övrigt haft dialog med personalen om verksamhetens 
utformning. Brukarrådet kommer att fortgå och där nya deltagare kommer att ersätta 
befintlig grupp successivt. I övrigt utvärderar vi alla aktiviteter och försöker anpassa 
utifrån deltagarnas önskemål och behov i förhållande till projektets syfte och mål. Vi 
har även i uppdrag att dela ut indikatorenkäter med jämna mellanrum för att ta del av 
deltagarnas åsikter dock kan detta göras i större utsträckning än vad som gjorts. 
 

Framgångsfaktorer under perioden  
Efter lång tid med övervägande kvinnor inskrivna i projektet ser vi nu en mer jämn 
könsfördelning mellan könen, vilket känns mycket positivt. 
En annan framgång i projektet är att vi lyckats erbjuda våra deltagare flera aktiviteter i 
veckan trots pandemin. Detta har främst skett i digital form, undantaget är ”Samspelet 
på arbetsplatsen” (arbetsprövning i grupp) där vi haft grupper om 3–5 personer. 
All positiv feedback vi fått från brukarrådet om vad vi redan gör i verksamheten som de 
upplever som positivt måste vi se som en framgångsfaktor. Saker de nämnt som de 
upplever gjort en skillnad är personalens tillgänglighet, stöttning i olika situationer samt 
att de upplever att personalen verkligen lyssnar och bryr sig om dem. 
Vi har även haft ett bra in -och utflöde under perioden. 

 
Budgetuppföljning med prognos 
Vi har en budget i balans och prognosen är att vi kommer att hålla oss inom angivna 
ramar. 
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Delårsredovisning av finansierad insats genom Samspelet  
 

Projektets namn  
Stegen Kristinehamn 
 

Projektägare 
Arbetsmarknadsenheten Kristinehamns kommun, chef Veronica Andersson 
 
Projektledare  
Camilla Holmberg 

Samverkansparter  
Kristinehamns kommun, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 
 
Måluppfyllelse    Hur har målet/målen för projektet uppnåtts gällande kvinnor 
respektive män?                                                                                                                                                             
 
  Antal Procentuell fördelning Könsfördelning (%) 
Avslutsanledning Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
Arb, stud, arb.sök 3 0 23 0 100 0 
Fortsatt rehab 2 3 15 43 40 60 
Sjukdom 6 4 47 57 60 40 
Föräldraledighet 0 0 ########## ########## ########## ########## 
Flytt 0 0 ########## ########## ########## ########## 
Utan mätning 0 0 ########## ########## ########## ########## 
Medgivande återtagit 0 0 ########## ########## ########## ########## 
Övrigt 2 0 15 0 100 0 

Totalt 13 7 100 100 65 35 
 
Målet att 100 % av deltagande kvinnor och män ska vid avslut ha en tydlig planering 
till mottagande part/parter har uppfyllts då alla deltagare har fått fortsatt stöd från rätt 
instans. De som skrivits ut under övrigt är två kvinnor som slutade komma till kallade 
möten trots flera försök till kontakt. Utskrivningen gjordes i överenskommelse med 
remittenterna, så trots att Stegen inte har kunnat delta i en tydlig planering framåt har 
ett överlämnade skett så personerna inte hamnar mellan stolarna. 
 
40 % av deltagarna har gjort stegförflyttning mot arbete, studier eller fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. 
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Bland de tio deltagare som har avslutats p.g.a. sjukdom, har/kommer fem deltagare 
antingen ansökt/ansöka om sjukersättning eller så ska deras sjukpenning prövas för 
utbyte till sjukersättning. 
Två deltagare har gått från aktivitetsstöd till sjukpenning, då de saknar arbetsförmåga. 
Den ena av dem har fått halv sjukpenning och arbete med lönestöd på halvtid. Tre 
deltagares psykiska mående försämrades under tiden i Stegen och har fått fortsatt 
behandling av psykiatrin och fortsatt ersättning i form av sjukpenning. 
 

 Antal Procentuell fördelning Könsfördelning (%) 
Sysselsättning Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
Ej subventionerat arbete 0 0 ########## ########## ########## ########## 

Subventionerat arbete 1 0 33 0 100 0 
Studier 2 0 67 0 100 0 
Aktivt arbetssök. 0 0 ########## ########## ########## ########## 

Övriga  0  0 ########## ########## ########## ########## 

Totalt 3 0 100 ########## 100 0 

 
Genomförande och Arbetsprocess    
Hur har arbetsprocessen fungerat gällande kvinnor och män? Har något förändrats? 
 

  Antal Antal 
totalt 

Könsfördelning (%) 2020 
Antal deltagare Kvinna Man Kvinna Man Tot.: 
Antal deltagare m personuppgifter 41 26 67 61 39 55 
Anonyma deltagare 0 0 0 ########## ##########  
Nya deltagare 14 7 21 67 33 20 
Avslutade deltagare  13 7 20 65 35 15 
Konsultationer   6   10 

 
Första halvåret 2021 har fler kvinnor än män skrivits in, året innan var förhållandet det 
omvända. 

 
  Antal Procentuell fördelning Könsfördelning (%) 2020 i % 
Tid i insats  Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  
0-3 mån 1 0 8 0 100 0 11-17 
4-6 mån 2 0 15 0 100 0 0-17 
7-12 mån 3 1 23 14 75 25 33-17 
13-18 mån 1 4 8 57 20 80 56-0 
19-24 mån 2 2 15 29 50 50 0-33 
25 mån -  4 0 31 0 100 0 0-17 
Totalt 13 7 100 100 65 35  

 
Snittiden för inskrivning i Stegen har ökat från 13,13 månader 2020 till 15,37 månader. 
Vid närmare granskning av de specifika personers process som varit inskrivna länge, 
går det att se att de haft insatser från flera av parterna under lång tid tillbaka, de har 
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”valsat runt” och det har visat sig att de saknar arbetsförmåga, men haft ”fel” 
försörjning. Två har varit inskrivna på AF och haft aktivitetsstöd och behövt haft stöd i 
samordningen till Försäkringskassan och där har vi inte velat släppa kontakten förrän 
det är klart med ny ersättning, i dessa fall sjukpenning. En annan person har under 
tiden samtidigt genomgått en psykiatrisk utredning vilket varit nödvändigt för att kunna 
fortsätta stegförflyttningen, i detta fall till studier. I alla dessa fall har det pågått 
parallella processer med arbetsträning och medicinska utredningar och samordning till 
rätt ersättning. För en del personer har också nya sjukdomstillstånd tillstött under 
tiden. Vi har i dessa fall velat säkerställa att allt ska ha ”rotts i land” innan vi släpper 
kontakten så att vi inte ska falla på målsnöret. 
 
 
  Antal Procentuell fördelning Könsfördelning (%) 2020 i % 
Tid i offentlig försörjning  Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man  
        
Upp till 1 år 1 1 7 14 50 50 14-0 
Upp till 3 år 2 4 14 57 33 67 28-42 
Upp till 6 år 7 1 50 14 88 12 41-35 
Upp till 9 år  2 1 14 14 67 33 14-8 
Mer än 9 år 1 0 7 0 100 0 3-15 
Ej tillämpligt 1 0 7 0 100 0 0-0 
Totalt 14 7 100 100 67 33  

 
Samspelet på arbetsplatsen 
Under första halvåret 2021 har arbetsterapeut Siw Runnerström åter startat upp 
Samspelet på arbetsplatsen efter ett års uppehåll. En grupp med fem deltagare har 
arbetstränat på Herrgårdscampingen i Kristinehamn, en för oss ny samarbetspartner, 
tisdagar mellan kl. 9.00-12.00 under perioden 27 april -22 juni. Två av deltagarna 
fortsatte enskild arbetsträning hos arbetsgivaren efter att gruppen slutade.  
 
Arbetsträning med täta uppföljningar av Stegens samordnare hos både privata 
arbetsgivare, inom kommunens arbetsmarknadsenhet och övriga verksamheter inom 
kommunen har fortlöpt under första halvåret 2021, med smärre påverkan av 
restriktionerna. Omställningen med hänsyn till restriktionerna upplevdes större under 
2020.  
 
Arbetsterapeutisk bedömning 
Har fortsatt genomföras i form av Assessment of Work Performance (AWP-FK) och 
Dialog om arbetsförmåga (DOA), bedömning av administrativ arbetsuppgift i 
konstruerad miljö samt utlåtanden utifrån observationer i reell miljö. 
 
Friskvårdande aktiviteter såsom träning på gym, simning och samtal med 
friskvårdskonsulent har också kunnat fortsätta med hänsyn till restriktionerna. 
 

 



Sid(or) 

4(4) 
 

 

      Postadress: 
Karlstads kommun, 
ASF, Kungsgatan 18 
651 84  KARLSTAD 

Besöksadress: 
Trädgårdsgatan 1 A 
Stadsträdgården 

Kontaktuppgifter:Meta 
Fredirksson-Monfelt 
Tel:054 -29 60 18, 070-
6909083  

 
Internet: www.samspelet.se 

Organisationsnr:  
222000-2477 

Bankgiro  
167-3094 

 

Samverkansprocess    
Hur fungerar samverkan kring och med deltagande kvinnor och män? 
 
SAMSIP som är ett krav innan inskrivning i Stegen är ett fungerande verktyg för att 
deltagarna ska kunna erbjudas insatser från parterna som är lämpliga utifrån aktuellt 
behov och att dessa insatser kan pågå parallellt med arbetslivsinriktade insatser i 
Stegen. Regelbundna uppföljningar av SAMSIP fungerar tillfredsställande, då de oftast 
bokas från möte till möte och att det är lätt att få kontakt med aktuell 
handläggare/läkare/behandlare.  
De parter som de flesta deltagare har kontakt med är öppenvårdspsykiatrin och 
Försäkringskassan. Övriga parter som deltagarna har kontakt med i sin rehabilitering 
är vårdcentralerna, enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten, samordnaren för 
våld i nära relation, vuxenhabiliteringen, specialistmottagningar på lasarettet i Karlstad 
och Arbetsförmedlingen.  
 
Avvikelser Individnivå och strukturell nivå 
Inga avvikelser har lyfts under första halvan av 2021, men ett guldkorn. Det gällde den 
förbättrade samordningen till det förstärkta samarbetet mellan AF/FK. 
 
Budgetuppföljning med prognos för året och nästa år 
 
Budgeten bedöms behöva ligga som nuvarande ligger, inga förändringar vare sig mer 
eller mindre. 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
......................................................................................................................... 
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Delårsrapport rollen Arbetsgivarkoordinator/Inkluderande 
arbetsmarknad 
 

Uppdraget för Arbetsgivarkoordinator är huvudsakligen att marknadsföra målgruppen som en 
resurs och möjlighet för tillväxt, samt att utöka antalet kontakter och därigenom 
företag/organisationer som samarbetar med Samspelet och tar emot deltagare för 
arbetsprövning.  

En stor del av detta arbete genomförs genom olika typer av nätverksträffar, events och 
företagsbesök. På grund av pandemin har alla nätverksträffar och olika typer av konferenser 
genomförts digitalt under våren, vilket möjliggjort att delta i aktiviteter och nätverka i ett 
bredare geografiskt område än annars. Sammantaget har deltagits i 35 digitala nätverksträffar 
och ett 15 tal digitala konferenser och webbinarier.  

Kontakter med privata företag, organisationer och offentlig sektor har skett både via mail, 
telefon och digitalt. Många av dessa hänvisar till att återkomma i augusti då förhoppning finns 
att allt är mer normalläge och att det då kan finnas möjlighet till samarbete. 

Fram till och med 9 juli har dock 12 fysiska företagsbesök med nya kontakter genomförts, 
samtliga i privat sektor och de flesta under maj och juni månad. Dessa besök har resulterat i 
möjlighet till arbetsprövning och flera deltagare startats upp. Även 6 digitala ”besök” med nya 
kontakter har genomförts, varav 4 i privat sektor och 2 i offentlig sektor. 5 möten resulterade i 
möjlighet till arbetsprövning, varav ett par med start efter sommaren beroende på 
samhällssituation. Det 6:e, som var i offentlig sektor, såg ingen möjlighet till samarbete alls.  
Via nätverksträffar har vi även kommit i kontakt med ytterligare 50 företag. Redan 
upparbetade kontakter är inte med i denna sammanställning då de stäms av med regelbundet 
via telefon, mail eller möten.   

Inriktning på branscher/företag att kontakta har fortsatt riktats mer mot utomhusuppgifter 
eller inom butik, exempelvis golfbanor, idrottsanläggningar samt detaljhandel. En fortsatt 
konsekvens av situationen på arbetsmarknaden är att även om det ser lättat upp något så har 
deltagare ibland fått vara längre i aktivitetsfasen innan de kan starta en arbetsprövning samt 
att det är begränsade områden som vi kan erbjuda platser inom.  Men det är också så att vi 
har några arbetsprövningsplatser som det tyvärr inte finns matchande deltagare till i nuläget. 

 
Samspelet på Arbetsplatsen 
I februari var det äntligen dags för start av en första grupp ”Samspelet på Arbetsplatsen” på 
Plantagen! Detta efter en pågående dialog med arbetsgivaren i 2 år innan ett samarbete och 
formen för detta passade in i deras verksamhet. Utfallet har varit så bra att ytterligare grupp 
startade upp direkt efter avslut samt att ny start är planerad till september. 
Arbetsgivarkoordinatorn har varit, och är fortsatt, back up, för insatsens handledaruppdrag 
och har även varit med på plats flera tillfällen. Likaså ansvarat för nya avtalsskrivning inför nya 
grupper.  
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Utbildningsmässa 
I och med pandemin har det blivit än mer viktigt med studier för att nå egen försörjning. Som 
ett led inspirera och informera om detta har vi tillsammans med Karlstads kommun 
Jobbcenter arrangerat en digital utbildningsmässa. Där var aktörer, både personal och 
studenter, från vuxenutbildning, Karlstad universitet, yrkeshögskolor samt Region Värmlands 
folkhögskolor med och informerade om sina utbildningar och hur det är att studera hos dem. 
Arbetsgivarkoordinator tillsammans med studieansvarig på Jobbcenter var ansvariga för 
aktiviteten. 

Nätverk för förbundsövergripande arbetsgivararbete 
2020 startade ett nätverk för förbundsövergripande arbetsgivararbete med representanter 
från ca 10 olika samordningsförbund i dagsläget. Under våren har 3 digitala möten genomförts 
med diskussion kring gemensamma frågeställningar.  I september är Samspelet ansvariga för 
nästa träff.  

Utvecklingsarbete 

Arbetsintegrerade företag (ASF) 
Arbetsgivarkoordinatorn har under 2020 haft i uppdrag att samla in information gällande 
arbetsintegrerade sociala företag, ASF. Under våren 2021 fördes dialog och samtal med 
externa intressenter om möjligheter till gemensamt projekt inom detta område. Nuläget är en 
arbetet med en konkret skrivning av tänkt innehåll som grund för nästa steg i processen.  

Digitala utvärderingar 
I Stegen Karlstad genomförs regelbundet utvärderingar av olika aktiviteter och gruppinsatser. 
Dessa har under pandemin skickats hem till deltagare i pappersformat med svarskuvert. 
Svarsfrekvensen har dock varit låg, varför tanken uppkom om att göra dessa digitala.  

Under våren har Arbesgivarkoordinator skapat dessa olika i Forms. Här är svaren helt 
anonyma och de går också att avläsa på ett enkelt och informativt sätt. Länkar har skickats till 
respektive ansvarig att skicka ut. I skrivande stund pågår även ett arbeta med att se över att 
även Indikatorerna ska göras digitala.  

Brukarråd 
Tillsammans med en samordnare i Stegen Karlstad har arbetsgivakoordinator arbetat med ett 
brukarråd - en grupp deltagare som vi träffat under flertal tillfällen i syfte att öka 
användarperspektivet, och därmed även kvalitet, i insatsen. Brukarrådet presenterade sina 
tankar på Stegens planeringsdag. De hade gjort ett fantastiskt arbete och gav mycket värdefull 
input till fortsatt verksamhet. Brukarrådet ska vara en del av Stegen Karlstad framåt. 

BIP – en progressionsmätningsstudie 
Vaeksthusets forskningscenter i Danmark har genomfört den störst 
progressionsmätningsstudien som hittills gjorts. Resultat visar på framträdande faktorer för 
att individer med komplex problematik ska komma i arbete eller studier. I Kristinehamn har 
Stegen tillsammans med AME och försörjningsstöd beslutat att prova detta arbetssätt, och 
arbetsgivarkoordinator har under våren varit processledare för detta samt kontaktperson för 
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samverkan med Vaeksthuset. Efter inledande föreläsning om själva studien och dess resultat 
har 2 workshops genomförts i syfte att anpassa materialet utifrån lokala förutsättningar. I 
skrivande stund inväntas synpunkter från deltagare som fått kika på materialet, och en 
workshop för metodarbete innan praktisk start är planerad till 6 september.  

Samspelets nya hemsida 
I januari drog arbetet med Samspelets nya hemsida igång fullt ut. Lansering är planerad till 
vecka 33. I denna process har undertecknad varit en av kontaktpersonerna med regelbundna 
avstämningar med webbyrån. Arbetsgivarkoordinator har och även informerat om processen 
och samlat in information från medarbetare och deltagare i insatser. Användarinvolvering har 
varit viktig i hela processen - olika typer av användare var med och lämnade input inför 
uppstart samt andra användare bidrog med att testa en prototyp och ge sina synpunkter på 
denna. 

Arbetsgivarkoordinator har tillsammans med förbundschef delat på arbetet att lägga över all 
information från gamla till nya hemsidan samt att anpassa materialet utifrån 
tillgänglighetsperspektiv.  
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Delrapport för projekt Samverkansstruktur1 finansierat av 
Samspelet 
 
Projektnamn  Samverkansstruktur 
Projektägare  Martin Seppänen – Karlstads kommun (IFA) 
Projektledare  Anna Widell 
Projektperiod  20.09.01 – 21.08.31 
 

Inledning2 
Karlstads kommun ansökte om projektmedel hos Samordningsförbundet Samspelet för 
att samordna processerna mellan myndigheter gällande sjukskrivna personer utan 
sjukpenning (som istället har sin ersättning genom försörjningsstöd av kommunerna). 
Projektet ska undersöka om det finns strukturella hinder i samverkan mellan 
myndigheter och vården och hur dessa hinder kan överbryggas när det gäller 
samverkan för målgruppen: sjukskrivna personer som saknar arbete och 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI), uppbär försörjningsstöd och är i behov av 
rehabilitering för att närma sig arbete/studier och på sikt bli självförsörjande – 
alternativt få rätt ersättning från rätt instans.  
Myndigheterna behöver mer aktivt arbeta gemensamt med målgruppen som man ser 
inte får det stöd de behöver i sin rehabilitering och för att bli självförsörjande.  
Metoden för projektet är tjänstedesign, som grundar sig i användarinvolvering, dvs att 
användarna ska vara med och skapa lösningar på upplevda problem så att ”rätt” problem 
blir löst. Projektansökan gjordes från början för 2 år, fick medel för 1år, varför det lämnas 
in en ny ansökan för fortsättning. 

 
Bakgrund 
I Värmland finns idag många personer som är sjukskrivna och som söker 
försörjningsstöd. Många av dem saknar SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och får 
ingen sjukpenning från Försäkringskassan, de är så kallade nollplacerade.   

I många av de s.k. nollplacerade ärendena arbetar inte handläggaren inom socialtjänsten 
aktivt med den enskilde därför att det som regel inte görs något ytterligare då personen 

 
1 Fortsatt kommer projekt/insatser enbart benämnas med ordet projekt 
2 Skriv helst så kort som möjligt under varje rubrik – ingen uppsats 

 Anna Widell Mottagare: Berednings-
/styrgruppen för projektet i 
Samspelet samt 
förbundsordförande.  

Titel projektledare 
Telefonnummer: 054-5405273 
E-postadress: anna.widell@karlstad.se 
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anses för sjuk för att delta i aktiviteter och således bedöms göra allt den kan för sin 
egen försörjning. Ofta blir sjukskrivningarna långa och socialsekreteraren har bristfällig 
information om individens begränsningar, kapacitet, planering och behov vilket leder 
till att klienterna hamnar i mycket långvarigt biståndsberoende. 
För personer som har arbete och blir sjukskriven är det arbetsgivaren som har ansvar att 
ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med sin medarbetare. Ett ansvar som 
regeringen förtydligade i Socialförsäkringsbalken (SFB) 1 juli 2018. Planen som 
Försäkringskassan kan ta del av vid behov ska ge en överblick över de åtgärder och 
insatser som behövs för att den som är sjukskriven ska få tillbaka sin arbetsförmåga.  
För personer som är arbetslösa, sjukskrivna och saknar SGI med bedömd nedsatt 
arbetsförmåga och behov av samordnad rehabilitering har Försäkringskassan ett ansvar 
att samordna de aktiviteter som behövs för att den enskilde kommer åter i arbete. Då 
ska plan för återgång upprättas av Försäkringskassan. Men de som är sjukskrivna och 
har försörjningsstöd samt saknar SGI har inte Försäkringskassan något ansvar för 
förrän de inkommer med en ansökan om samordnad rehabilitering och 
Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till ett normalt 
förekommande arbete och behov av samordnad rehabilitering.  
Personer som är sjukskrivna, saknar arbete och SGI samt är aktuella för 
försörjningsstöd är målet att en planering för rehabilitering upprättas i samverkan med 
aktuella parter men det är sällan detta görs.  
De senaste tio åren har ett antal rapporter tagits fram som visar att många av de s.k. 
nollplacerade inte får det stöd de behöver i sin rehabilitering och för att bli 
självförsörjande. Ju längre tid en person får vänta på aktiva rehabiliteringsinsatser desto 
svårare är det att återgå/inträda till arbetslivet. Nya studier har visat att 
långtidssjukskrivningar ofta medför ett utanförskap för individen, vilket för med sig en 
negativ livssituation både socialt och medicinskt. Vidare visar studier att barn i dessa 
familjer påverkas negativt på både kort och lång sikt.  
 

Syfte & mål 
Projektet ska undersöka, påvisa samt tillrättalägga ev. strukturella hinder för att 
individen ska få de bästa förutsättningarna och rätt stöd från inblandade myndigheter 
och vården i sin rehabilitering för att återgå till eller närma sig arbetslivet, alternativt få 
rätt ersättning från rätt instans. Målet skulle kunna vara att parterna enas i en 
överenskommelse om hur samverkan ska ske där det finns en struktur som innehåller 
klara och tydliga roller, ansvar samt förväntningar på varandra i samverkan. 
 

Tidsplan 
Projektägaren ser ett behov av projekt på 2 år, från september 2020 till och med augusti 
2022. En detaljerad tidsplan för det första året (20/21) har beredningsgruppen försetts 
med för tiden med beviljade medel. Utifrån metoden tjänstedesign finns flera viktiga 
steg kvar att arbeta vidare med baserat på det resultat som framkommit. En ny tidsplan 
för år 2 (21/22) tilldelas beredningsgruppen. Denna plan kommer att bli mer detaljerad 
efter beviljade medel. 
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Metod  
Tjänstedesign är metoden som används i projektet och den grundar sig i 
användarinvolvering, dvs. att medarbetare från parterna är användarna och de ska 
därför vara med och skapa lösningar på upplevda problem så att ”rätt” problem blir 
löst. Projektledaren har genomgått utbildning i metoden under hösten 2020 genom 
Samordningsförbundet. 

 
Organisation 
Projektet ägs av Karlstads kommun som har tillsatt en projektledare på 100% under 
tiden som det finns beviljade medel från Samspelet. Projektledaren har ansvar för 
informationsinhämtande, att driva projektet enligt planering samt följa metoden. En 
arbetsgrupp är tillsatt för att metoden ska kunna tillämpas och alla parter från 
Samspelet är representerade i arbetsgruppen. 

Processtödjare från Stegarna finns med under projektets gång för att stötta 
projektledaren i bl.a. metod samt arbetsgruppsträffar.   

Projektägare och projektledare rapporterar/redovisar till beredningsgruppen som är 
styrgrupp för projektet. 

 

Resultat 
Informationsinhämtningen från parterna har resulterat i 40 intervjuer med 75 personer, 
2 Användarresor och 1 Service safari. Arbetsgruppen har tagit sig an materialet 
gemensamt vid träffar. Vi har sett mönster och sorterat (klustrat) insikter i grupper 
(utvecklingsområden) som vi har formulerat Vi har upptäckt att… till frågor som Hur 
skulle vi kunna… Se rubriker samt frågeställningar nedan: 
Kunskap om varandra: 
- Vi har upptäckt att många upplever att det finns brister i kunskap om varandras 
uppdrag.  
- Hur skulle vi kunna öka kunskapen om varandras uppdrag? 
 
Förväntningar:  
- Vi har upptäckt att vi har olika förväntningar och önskemål på varandra som parter. 
- Hur skulle vi kunna göra så att vi har rimliga förväntningar och önskemål på 
varandra? 
 
Insatser: 
- Vi har upptäckt ett behov av förberedande insatser. 
- Hur skulle vi kunna erbjuda förberedande insatser? 
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Enkla ingångar:  
-Vi har upptäckt att vi saknar enkla ingångar till varandra. 
- Hur skulle vi kunna förenkla ingångarna till varandra? 
 
Roller & ansvar: 
- Vi har upptäckt att det är otydligt med roller och ansvar i samverkan.  
- Hur skulle vi kunna tydliggöra parternas roller och ansvarsområden i samverkan? 
 
Framgångsfaktorer: 
- Vi har upptäckt att det är positivt med samverkan mellan parterna när det väl 
fungerar.  
- Hur skulle vi kunna ta tillvara det som fungerar bra och underhålla det? 
 

Nästa steg 
Det här projektet har fram tills idag undersökt hur samverkan fungerar och är nu i fas 
med att lägga grunden till ett utvecklingsarbete där 6 st. utvecklingsområden (rubriker) 
har identifierats som viktiga att arbeta vidare med. För att göra detta krävs att 
projektmedel beviljas med ytterligare ett år där fokus ligger på att ta fram idéer och 
testa lösningar som ett led i att utveckla samverkan. 
Utifrån metoden tjänstedesign och den arbetsgrupp från de olika parterna som tillsatts 
skulle en förlängning av projektet innebära att parterna tillsammans skapar en struktur 
för samverkan. Det skulle kunna innebära att medarbetare ges kunskap om varandra 
som parter, har rimliga förväntningar på varandra i sina respektive uppdrag och roller. 
Målet är att parterna tillsammans skapar förutsättningar för att stötta den enskilde i sin 
rehabilitering och återgång/inträde till arbetslivet för att bli självförsörjande alternativt 
få rätt ersättning från rätt instans.  
Tillsammans skapar vi en struktur så att män och kvinnor får rätt stöd, från rätt håll, i 
rätt tid och inte halkar mellan stolarna eller bollas mellan olika parter, utan att vi 
gemensamt tar ansvar för att hjälpas åt. Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare 
och underhåller god samverkan mellan parterna som tillslut gynnar den enskilde. 

 
 

Implementering /planen vidare… 
Vid en förlängning kan projektet arbeta vidare med de utvecklingsområden som har 
identifierats. Det innebär att fram samt testa förslag och idéer på lösningar som 
slutligen kan ges möjlighet att förverkligas i verksamheterna. På så vis kan projektet 
tillrättalägga de hinder som upplevs som problem hos parterna och drabbar den 
enskilde. 
Det finns en etablerad arbetsgrupp på plats med representanter från de olika parterna 
som fortsättningsvis tillsammans med projektledaren samt processtödjarna från 
Stegarna jobbar sig framåt i varje steg av metoden. 
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Målet med det fortsatta arbetet: Att hitta lösningar på de utmaningar vi har sett och hur 
vi skulle kunna jobba vidare tillsammans. Det skulle kunna mynna ut i ett förslag till 
överenskommelse som hålls ihop inom ramen för samordningsförbundet. 
Överenskommelsen skulle kunna innehålla en struktur, där parterna kommit överens 
om hur vi ska jobba tillsammans för att stötta den enskilde i sin rehabilitering mot 
arbete/studier och självförsörjning. För att nå målet måste vi utveckla en förståelse för 
varandra som parter, vilka roller och ansvar vi har i samverkan samt ha kunskap, tid 
och förväntningar på varandra som är rimliga.  
 



SamordningsförbundetSamordningsförbundet
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Delårsredovisning av finansierad insats genom Samspelet  
 

Projektets namn: Tillitsbyrå……………………………………………………………………… 
 

Projektägare: Martin Karlsson…………………………………………………………………… 
 

Projektledare: Sara Emsevik………………………………………………………………….. 
 
Samverkansparter: Grums kommun och Region Värmland (Medfinansiärer) Capio 
vårdcentral, FK, AF, Psykiatrin (Region Värmland) Hållbar utveckling (Region Värmland), 
Experiolab. Olika verksamheter inom Grums kommun så som AME, Ifo, Skola, Fritidsgård, 
Närigslivsenheten mm…………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

Måluppfyllelse     
Hur har målet/målen för projektet uppnåtts gällande kvinnor respektive män? 
 
Målet har uppnåtts gällande kvinnor/män genom att projektet under första halvåret 
tillsatt en styrgrupp en projektgrupp och en arbetsgrupp. Vi har en jämn könsfördelning 
i de olika grupperna (60-40) och arbetsgruppen har genomgått en utbildning i 
rättighetsbaserat arbetssätt som Länsstyrelsen i Värmland genomfört tillsammans med 
processledaren för Tillitsbyrån. Det rättighetsbaserade arbetssättet lyfts även när vi 
har våra arbetsgruppsträffar samt att det rättighetsbaseradearbetssättet 
uppmärksammas i de kartläggningar som genomförts. Det är av största vikt att 
informationen från målgruppen inhämtas från olika åldrar inom åldersspannet för 
målgruppen men att vi även når en jämn könsfördelning, olika geografisk hemvist, 
funktionsvariation, socioekonomisk tillhörighet etc. Kommunen har inom ramen för sitt 
utvecklingsarbete även påbörjat utbildning av kommunens ledningsgrupp och 
kommunstyrelsen i jämställdhetsintegrering, arbetet kommer att fortsätta under hösten 
i samverkan med Länsstyrelsen i Värmland. Styrgruppen har även genomgått en 
styrgruppsutbildning i Region Värmlands regi. 
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Genomförande och Arbetsprocess    
Hur har arbetsprocessen fungerat gällande kvinnor och män? Har något förändrats? 
 
Alla i de olika grupperingarna, se ovan, har delaktighetgjorts i processen på lika villkor. 
Detta har skett genom att de varit delaktiga på möten och fått information gällande 
processen och dess innehåll. De har givits talartid och information i lika stor 
utsträckning.  
Möten har skett digitalt vilket upplevs försvårat processen.  En viktig grundpelare i 
Tillitsbyråns arbete är tillit och relationer. En fråga som väckts är om det är möjligt att 
bygga relationer och tillit digitalt? Det är en svår fråga men gruppen har bara träffats 
digitalt. Upplevelsen är att en del i arbetsgruppen har svårt att diskutera komplexa 
frågor digitalt. Deltagarna i arbetsgruppen de så kallade tillitagenterna är proffs på att 
bygga tillitsbaserade relationer och en fundering som uppkommit är om fysiska möten 
är en förytsättning för att bygga dessa? Förhoppningen är att vi ska kunna ses fysiskt 
under hösten men med möjlighet att delta digitalt för den som inte kan delta fysiskt på 
mötet. Vi hoppas då att vi kommer att kunna få fart på arbetsprocessen för att ta nästa 
steg i tjänstedesignsprocessen. 
Samverkansprocess    
Hur fungera samverkan kring och med deltagande kvinnor och män? 
 
Samverkan har fungerat i olika god utsträckning, men det har inte att göra med 
könstillhörighet, utan fungerar mindre bra i olika sammanhang. Det beror inte på 
projektet utan ett allmänt problem i våra komplexa organisationer med flera 
verksamheter som jobbar mot liknande mål men med olika teoretiska förankringar. 
Med Tillitsbyråns tillkomst har vi sett detta och uppmärksammat problematiken. Vi 
kommer arbeta vidare med hur:et och vad bra samverkan är i arbetsgruppen under 
hösten. Olika verksamheter är representerade i de olika grupperna som nämns ovan, 
såsom Skola, Ifo, Öppenvård, AME, Familjecentral, LSS, Fritidsgård etc. Samverkan 
fungerar bättre mellan vissa verksamheter och sämre mellan andra. Det finns olika 
förväntningar som inte är tydligt uttalade mellan olika verksamheter och uppdragen är 
inte alltid klart uttalade. Det görs många bra insatser inom de olika verksamheterna 
men insatserna skulle kunna samordnas bättre för att öka samverkan. Det saknas ett 
långsiktigt helhetstänk som skulle kunna underlätta insatserna inom de olika 
verksamheterna och även ge en bättre effekt för målgruppen. En del insatser som 
görs når inte flickor/pojkar, kvinnor och män eller de inom målgruppen med olika 
geografisk hemvist, socioekonomisk bakgrund etc i lika stor utsträckning. 
 
Avvikelser 
Individnivå och strukturell nivå 
Avvikelser har skett på strukturell nivå då tydliga arbetsrutiner inte alltid finns, och 
finns det rutiner så upplevs det inte alltid att de efterföljs gällande processer som 
beröra målgruppen. Detta behöver kartläggas mer för att kunna tydligöras. Detta gäller 
bland annat kopplat till de i målgruppen som berörs av det kommunala 
aktivitetsavsvaret och dess rutiner samt även Värmlands arbetskraft. Här behöver 
arbetet utvecklas för att förbättra den strukturella samverkan som kan innebära 
förbättringar för målgruppen. Risk finns att dessa avvikelser drabbar målgruppen på 
individnivå. 
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Budgetuppföljning med prognos för året och nästa år 
Budget enligt beviljad medelsansökan. 
 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
......................................................................................................................... 
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