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Rapport för projekt Samverkansstruktur1 finansierat av 
Samspelet. 
 

Projektnamn Samverkansstruktur 

Projektägare Martin Seppänen – Karlstads kommun (IFA - EAS) 

Projektledare Anna Widell 

Projektperiod 1 september 2020 – 31 augusti 2021 

 

 

Inledning 

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. Upptagningsområde för projektet är parterna och kommunerna inom Samspelet. 

Projektansökan gjordes från början för 2 år, fick medel för 1 år och styrgruppen samt 

styrelsen för Samspelet valde att inte bevilja ytterligare medel för projektledare. Istället 

planeras projektet drivas vidare genom Samspelet med den arbetsgrupp samt 

processtödjare som finns. Det betyder att denna rapport är för tiden som projektledaren 

är anställd och projektet har hunnit halvvägs i metoden. 

 

1 Fortsatt kommer projekt/insatser enbart benämnas med ordet projekt 

 Anna Widell Mottagare: Styrgruppen för 
projektet i Samspelet samt 
förbundsordförande.  

Titel: Projektledare 
Telefonnummer: 054-5405273 
E-postadress: anna.widell@karlstad.se 
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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 så kallade nollplacerade ärendena arbetar inte handläggaren inom 

socialtjänsten aktivt med den enskilde därför att det som regel inte görs något 

ytterligare då personen 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 detta först efter att den 

enskilde har ansökt om samordnad rehabilitering och Försäkringskassan bedömt att 

arbetsförmågan är nedsatt till ett normalt förekommande arbete samt i 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 
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med för tiden med beviljade medel för projektledare. Utifrån metoden finns flera 

viktiga steg kvar att arbeta vidare med baserat på det resultat som framkommit. 

Huruvida Samspelet kommer att driva projektet vidare kan en ny tidsplan bli aktuell. 

 

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.  

På grund av pandemin och restriktioner kring fysiska möten har projektledaren lagt 

mycket tid på att skapa digitala möten och miljöer för arbetsgruppen att vara i och ta 

sig an materialet. Projektledaren har skapat lösningar trots begränsningar i den digitala 

miljön på grund av att medarbetare i arbetsgruppen kommer från olika organisationer 

där man har interna säkerhetsklassningar på olika program.  

 

 

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, följa metoden samt 

tillsätta en arbetsgrupp för att metoden ska kunna tillämpas med alla parter från 

Samspelet representerade. 

Projektledaren har upplevt det som utmanande att hålla träffarna med arbetsgruppen 

digitalt eftersom alla inte har tillhört samma organisation, därmed begränsats i 

tillgång/användning av vissa program/digitala plattformar. Till viss del gått miste om 

mycket av det sociala samspelet samt kommunikation i kroppsspråk som har begränsats 

eller förvunnit i det digitala mötet. Projektledaren kan däremot se att de digitala 

träffarna har varit tidssparande för arbetsgruppen när de inte har behövt planera in 

restid till och från fysiska träffar utan endast behövt avsätta den faktiska tiden som de 

digitala träffarna har tagit. 

Processtödjare från Stegarna finns med under projektets gång för att stötta 

projektledaren i bland annat metod samt arbetsgruppsträffar.   

Projektägare och projektledare har rapporterat/redovisat till beredningsgruppen som 

varit styrgrupp för projektet under tiden som det finns beviljade medel för 

projektledaren. 

 

Resultat 
Informationsinhämtningen från parterna har resulterat i 40 intervjuer med 75 personer, 

2 Användarresor och 1 Service safari. Parterna har varit olika intresserade och generösa 

med informanter. 

Här följer kort upplevelser samt erfarenheter fångade hos respektive part. Eftersom det 

finns 4 kommuner i Samspelet är samtliga inkluderade i stycket om kommuner. I 

stycket om Region Värmland är vårdcentraler, öppenvårdspsykiatrin samt 

Rehabkoordinatorer (Reko) hos samtliga kommuner tillhörande Samspelet. 
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Kommuner: 

Av intervjuer och samtal i informationsinhämtningen framgår att det finns stora 

skillnader i upplevelsen av samverkan mellan stor och liten kommun. I mindre 

kommuner upplevs kontaktvägarna enklare och snabbare därför att det är färre aktörer 

att ha kontakt med och oftast har man ett ansikte på ett namn vem man kan/ska 

samverka med. Samverkan i mindre kommuner är både personbundet och strukturerat. I 

en större kommun är det fler aktörer att hålla kontakt med och det finns inte samma 

upparbetade kontaktvägar med olika parter. I en större kommun upplever man ibland 

att det saknas enkla kontaktvägar. Som medarbetare uppskattar man när det finns en 

kontakt eller handläggare att vända sig till direkt istället för att ägna stor del av sin 

arbetstid i telefonköer och passa telefontider. Man är mån om att behålla den kontakten 

man har etablerat därför att det underlättar samverkan med varandra och den enskilde. 

Som medarbetare upplever man att personalomsättning och omorganisering hos 

parterna påverkar kontaktvägar och samverkan negativt, vilket påverkar medarbetarnas 

arbetsmiljö och även drabbar den enskilde.  

Vad som är gemensamt för samtliga kommuner är att man upplever att det saknas 

kunskap om varandras uppdrag samt tar tid att komma igång med samverkan men att 

man har tid att vinna när alla parter hjälps åt i ett ärende istället för att varje part jobbar 

på varsitt håll. När det gäller enskilda ärenden upplever kommunerna att 

samordningsansvaret hamnar hos dom. En medarbetare säger att med bra samverkan 

blir det samhällsekonomiskt bättre, resurser används mer effektivt och vi kan undvika 

dubbelarbete när parterna hjälps åt och den enskilde slipper känslan av att behöva driva 

sin egen process hos alla aktörer. Det är också lättare i samverkan att få en helhetsbild 

av den enskildes behov samt motivera till förändring. Medarbetarna påtalar även vikten 

av att ha stöd samt involvering från chefer i samverkan, att få förutsättningarna att 

samverka med varandra och att det inte bara är medarbetarnas ansvar även om det finns 

förväntningar. Det finns samverkans forum idag på handläggarnivå men de är inte alltid 

kända för handläggare och utförare vilket kan tyda på att informationen om forum kan 

vara bristfällig och behöver påminnas om kontinuerligt.  

Handläggarna upplever även att en minskad ärendemängd (max 25–30 

ärenden/handläggare) är rimligt för att kunna jobba med kvalité och inte kvantitet. I de 

kommuner där Arbetsterapeuter finns på plats uppskattas deras arbete mycket, bl.a. när 

det gäller arbetsförmågebedömningar som görs. På de platserna som inte har 

arbetsterapeut har man önskemål om eller planerar på att anställa. 

Medarbetare säger att parallella insatser av medicinsk- och social-/arbetslivsinriktad 

rehabilitering för den enskilde är något positivt som man vill satsa på för att det ger mer 

underlag, en helhetsbild av förmåga, begräsningar och behov av stöd, samt snabbare 

resultat att komma närmare/ut i arbetslivet alternativt studier. Man uppmuntrar vården 

att initiera SIP (samordnad individuell plan) när de ser behovet hos patienter och inte 

väntar på eller föreslår att kommunen ska starta upp det. Både kommuner och regionen 

ger uttryck för upplevelsen av att styrkandet av hävd sekretess begränsar handling i 

utbyte av information mellan samtliga parter. Det finns underskrivet samtycke för 

hävande av sekretess hos en part som gäller andra parter men det saknas ett 

underskrivet samtycke hos samtliga parter vilket skapar problem och begränsningar för 

handläggare samt vårdpersonal i kommunikationen med varandra kring den enskilde. 

Det bör tilläggas att alla värnar om integritet och sekretess men att smidigheten i 

hanteringen saknas. 
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Region Värmland: 

Medarbetare lyfter fram att organisationsförändringar, hög personalomsättning och 

brist på tid påverkar samverkan till det negativa när det gäller både intern och extern 

samverkan. Det ges exempel på läkare som inte alltid förstår varför de ska sjukskriva 

en arbetslös person som uppbär försörjning via kommunen. Läkare saknar ibland 

kännedom om vilka arbetsrehabiliterande insatser som finns och kommer därför inte 

med förslag om uppstart av sysselsättning eller aktivitet på låg nivå i kombination med 

partiell sjukskrivning utan det blir heltidssjukskrivningar med kontinuerliga 

förlängningar vilket medför långa och passiva sjukskrivningar för den enskilde. Det 

framkommer dock av intervjuerna att det finns goda exempel på samarbeten mellan 

myndigheter och vården, främst i mindre kommuner, där det görs partiella 

sjukskrivningar som kombineras med arbetslivsinriktad rehabilitering, strukturerade 

uppföljningar av parterna och en gemensam planering tillsammans med den enskilde. 

Man ser att parallella insatser av medicinsk- och social-/arbetslivsinriktad rehabilitering 

som något positivt.  

Rehabkoordinatorer (Reko) är mycket uppskattade på de platser de är, men det finns en 

tro från andra på att de ska lösa samverkan. Där behöver även regionens övriga chefer 

och medarbetare vara aktiva. Att Reko sedan februari år 2020 har uppdraget att hjälpa 

alla med behov oavsett försörjning uppfattas som tveksamt baserat på intervjuerna. 

Medarbetare upplever att det saknas kunskap om varandras uppdrag samt tar tid att 

komma igång med samverkan men att alla parter sparar tid när samverkan väl är igång 

och fungerar. Det skapar en grund för gott samarbete, en förståelse och tillit till 

varandra där alla vet vad som görs när och av vem, man har strukturerade uppföljningar 

och hjälps åt för att man vill att det ska bli så bra som möjligt för den enskilde. Av 

intervjuer framgår att det finns vissa utvalda sjuksköterskor som är SIP-ansvariga. 

Medarbetare hos regionen uppmuntras dock av andra parter att initiera och kalla till SIP 

när de ser ett behov hos patient och inte väntar på att kommunen ska kalla.  

Både regionen och kommunerna ger uttryck för upplevelsen av att styrkandet av hävd 

sekretess begränsar handling i utbyte av information mellan samtliga parter. Det finns 

underskrivet samtycke för hävande av sekretess hos en part som gäller andra parter men 

det saknas ett underskrivet samtycke hos samtliga parter vilket skapar problem och 

begränsningar för handläggare samt vårdpersonal i kommunikationen med varandra 

kring den enskilde. Det bör tilläggas att alla värnar om integritet och sekretess men att 

smidigheten i hanteringen saknas. 

 

Arbetsförmedlingen: 

Organisationsförändringar samt halverad personalstyrka påverkar samverkan till det 

negativa, särskilt när externa leverantörer är utförare av tjänster. De har inget ansvar 

eller förväntningar på sig att samverka med andra myndigheter och vården. Samverkan 

behöver ske med Arbetsförmedlingen även utanför det förstärkta samarbetet (som är ett 

särskilt uppdrag mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) eftersom så 

kallade nollplacerade sällan hamnar här. 

Personal hos Arbetsförmedlingen berättar att de inte kan samverka med andra 

myndigheter och vården i samma utsträckning som tidigare vare sig de vill eller inte 

därför att deras uppdrag och organisation har förändrats. Förväntningarna från andra 

parter i samverkan kvarstår dock därför att Arbetsförmedlingen är en myndighet som 
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har kunskap samt kompetens om arbetsmarknad, matchning mot arbete, olika 

anställningsstöd samt Arbetslivsinriktad Rehabilitering (AR).  

Som anställd hos Arbetsförmedlingen upplever man att upphandlade tjänster hos 

externa leverantörer för arbetssökande som är i behov av stöd i jobbsökandet inte är 

tillräckligt anpassade för sökande som ska anvisas. Det kan handla om olika alternativ 

och mängd på möjliga arbetstränings- prövningsplatser, att insatser är tidsbegränsade 

samt bristen på tillgång till språkstöd för att tillgodogöra sig insatsen.  

Man upplever även att det saknas kunskap om varandras uppdrag till viss del samt 

kännedom om samverkans forum på medarbetarnivå, förutom gemensam kartläggning 

som förekommer i det särskilda uppdraget tillsammans med Försäkringskassan. Allt 

detta påverkar självklart samverkan med andra myndigheter och vården för samtliga 

parter. Från Arbetsförmedlingens sida önskar man att kommunerna ”rustar” den 

enskilde innan de tar vid för att personen ska kunna bygga vidare och kunna 

tillgodogöra sig insatsen från Arbetsförmedlingen alternativt stå till arbetsmarknadens 

förfogande och söka arbete. 

 

Försäkringskassan: 

Försäkringskassan har inget ansvar för personer som är sjukskrivna, saknar SGI och 

uppbär försörjningsstöd förrän den enskilde inkommer med en ansökan om samordnad 

rehabilitering. Om Försäkringskassan bedömer vid ansökan att arbetsförmågan är 

nedsatt till ett normalt förekommande arbete och att den enskilde är i behov av 

samordnad rehabilitering startas ett ärende hos Försäkringskassan. Det här är inget som 

är självklart för alla varför många parter, inklusive den enskilde, tror att 

Försäkringskassan behöver kontaktas för att inleda samverkan och få hjälp i sin 

rehabilitering. Dessa personer är i nuläget ingen synlig målgrupp hos 

Försäkringskassan därför att det inte utgår någon ersättning därifrån. Kommunerna 

märker framförallt att samordningsansvaret för de aktuella ärendena hamnar hos dom 

vilket gör det svårnavigerat i rehabilitering samtidigt som Sverige har en myndighet 

som är expert på sjukförsäkringen och återgång till arbetslivet. Personalomsättning hos 

myndigheten påverkar samverkan negativt. Det finns även en missuppfattning eller 

förväntan på Försäkringskassan som rehabaktör. De är ingen aktör eller utförare 

däremot ser de till (i samordningsuppdraget utövar tillsyn) att andra aktörer gör vad 

som behövs för att stötta den enskilde. Försäkringskassan uppmuntrar kommunerna att 

starta upp SIP med vården för snabbare hantering av ärendet istället för att vända sig till 

myndigheten. 

 

 

Jämställdhet: 

-Det är klart att vi behandlar alla lika!? Nej, det är inte så självklart som citatet vill 

påskina. Parterna behöver jobba olika mycket mer när det gäller 

jämställdhetsperspektivet så att kvinnor och män får ta del av samma utbud i 

rehabilitering. Av intervjuerna framgår att det inte är självklart på alla arbetsplatser att 

prata om jämställdhet vilket i sin tur kan medföra att kvinnor och män inte alls erbjuds 

samma stöd, insatser eller behandling utifrån sitt behov. Några berättar att de jobbar 

mycket aktivt själva med jämställdhetstänket i kontakt med medborgare därför att det 

är viktigt och att man ibland kan känna sig ensam i det på en arbetsplats där man inte 

pratar och jobbar aktivt med det. Medarbetare från parterna tycker att jämställdhet ska 
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drivas och hållas aktuellt av både chefer och medarbetare. Tips kan vara: göra övningar 

i arbetsgruppen, avidentifiera ärenden vid dragningar, ordna workshops med case, ha 

med en punkt på APT, prata om det, utvärdera och följ upp. Det här är inte mina tips 

utan era medarbetares tips som de delar med sig av i intervjuerna och samtalen från de 

arbetsplatser där man aktivt jobbar med jämställdhetsperspektivet. Försök att komma 

ifrån ”det finns ett policydokument för det där” när ingen i själva verket vet innehållet 

eller varför jämställdhet är viktigt. Jag hör i intervjuerna att på arbetsplatser där chef 

har gått JGL-utbildningen (Jämställdhet, Genus och Ledarskap) är man mer benägen att 

skicka sina medarbetare på samma utbildning och man jobbar aktivt med jämställdhet 

på längre sikt på arbetsplatsen med patienter, klienter, deltagare eller kunder. Det finns 

stora skillnader i arbetet med jämställdhet mellan parterna. 

 

Identifierade utvecklingsområden 

Arbetsgruppen har tagit sig an materialet gemensamt vid digitala träffar. Vi har sett 

mönster i de digitala post-it lapparna och sorterat citat/insikter i grupper 

(utvecklingsområden) som vi har formulerat Vi har upptäckt att… till frågor som Hur 

skulle vi kunna…  

Arbetsgruppen har prioriterat utvecklingsområden och kommit fram till två stycken 

som har formulerats:  

 

- Hur skulle vi kunna öka kunskapen om våra uppdrag, roller och ansvar så att vi 

får rimligare förväntningar på varandra? 

 

- Hur skulle vi kunna förenkla ingångarna till varandra? 

 

Nästa steg 
Det här projektet har fram tills idag undersökt hur samverkan fungerar mellan parterna, 

fångat upplevda problem i samverkan mellan olika myndigheter och vården. Vi har 

identifierat utvecklingsområden som är viktiga att arbeta vidare med. Grunden är lagd 

av projektledaren som med hjälp av arbetsgruppen och processtödjarna tagit fram 

utvecklingsområden som ett led i att utveckla samverkan och överbrygga ev. hinder i 

samverkan. 
Utifrån metoden tjänstedesign och den arbetsgrupp som tillsatts kan parterna 

tillsammans skapa en struktur för samverkan. Det skulle kunna innebära att 

medarbetare ges kunskap om varandra, 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. 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 myndigheter och vården, 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. 

 

 
Projektet beviljades inte ytterligare medel för projektledaren och det är därför inte 

möjligt för projektledaren att uttala sig om implementering. Projektledaren har dock 

uppfattat att det finns ett intresse hos Samordningsförbundet Samspelets parter att driva 
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projektet vidare. Detta uppskattas av både projektägare och projektledaren eftersom det 

är viktigt med en fungerande samverkan mellan olika myndigheter och vården för den 

enskilde så att hen inte behöver driva sin rehab process själv utan får det stöd och hjälp 

hen har rätt till.  

Vid en eventuell fortsättning kan projektet arbeta vidare med de utvecklingsområden 

som har identifierats och de idéer som tagits fram. Det innebär att 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 förbundschefen och processtödjarna från 

Stegarna jobbar sig framåt i varje steg av metoden. 

Framtida mål eller förslag 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.  

 

Slutligen vill jag tacka projektägaren för förtroendet, samordningsförbundet Samspelet 

för finansiering samt processtöd och samtliga medarbetare som på ett eller annat sätt 

har varit med och bidragit till projektet det här året. Pandemin har inneburit att 

informationsinhämtandet har skett främst via digitala möten, där har jag bl. a. fått träffa 

olika husdjur, några barn, jag har fått odlingstips och brödrecept. Samtliga parter har 

många kompetenta och engagerade medarbetare i era verksamheter och jag önskar er 

lycka till i era uppdrag! Fortsätt sprida ert engagemang och dela kunskap med varandra. 

 

Anna Widell 

Projektledare Samverkansstruktur 

 

 

 

 

 

 

Tillägg: 
Här följer bilder från digitala whiteboard-tavlor som skapats av projektledaren. Bilder 

och mallar finns att hämta gratis på SKR Innovationsguidens hemsida. Arbetsgruppen 

har i digitala forum arbetat med inhämtat material enligt stegen i tjänstedesign, se bild 

nedan. 
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Den digitala whiteboardtavlan med digitala post-it lappar: 
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Framtagna utvecklingsområden prioriteras och formuleras om inför nästa steg: 

 


