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Förbundschefen har ordet (på uppdrag av ordförande) 
Samordningsförbundet Samspelet startade 2008, när jag också anställdes.  
Arbetet har förändrats radikalt under dessa år och varit mycket utvecklande, ibland 
utmanande. Inte minst de senaste två åren då pandemi inneburit stora förändringar, både 
utmaningar och möjligheter. Vi har fått ställa in, ställa om och starta nya arbetssätt.  
Oron för pandemin, för möjligheter att få hjälp och den ökande arbetslöshet har 
inneburit ökad oro bland att våra målgrupper, vilka står längst från arbetsmarknaden.  
Flera deltagare i coachande insatser har tyckte att den digitala omställningen, samt 
restriktioner för minskad smittspridning, varit till fördel. Tyvärr har uteblivna fysiska 
möten inneburit stora svårigheter i social träning och minskad möjlighet att se helheten 
hos, och kring, individen. Inte minst inom området våld i nära relationer där digital 
kontakt innebär svårigheter att lyfta frågan. 
Projekt LärVuxLärling har bedrivits enligt plan med fysisk närvaro enligt lagen om särskild 
utbildning för vuxna. Förundransvärt är att möjligheter till arbetsträning har kunnat tillskapas 
trots pandemins påverkan på arbetsmarknaden. 

Finansierade strategiska projekt har ställts om till digitala lösningar vilket fungerat.  Men 
avsaknaden av fysiska möten är stor då kittet för samverkan oftast skapas i personliga möten. 
Workshops går att få till digitalt men fysiska träffar ger betydligt mer. 

Samspelet har en välfungerande styrelse som, speciellt det senaste året, arbetat för att få 
strukturer att fungera optimalt genom dialoger med, och redovisningar av, projektägare.  
Alla styrgrupper har fått styrgruppsutbildning så att dialog för samsyn skapas i förtydligande av 
uppdraget och om mandat att fatta beslut så satta mål uppnås. 

Planerad kompetensutveckling har kunnat genomföras med hjälp av digitala lösningar under 
våren och fysiskt under hösten. Konferens om Våld i nära relationer genomfördes via web-
sändning med 400 personer. På fysisk höstkonferens fanns digitala föreläsare från Danmark och 
Göteborg. Tjänstedesign- och BIP-utbildningar har genomförts både fysiskt och digitalt.  
Så pandemin har inneburit både svårigheter men också möjligheter till utveckling.  

Trots utmaningar med förändrade arbetssätt har bra verksamhet bedrivits. SAMSIP är grunden 
för samordning så deltagare närmar sig/når arbetsmarknaden, vilket även skett 2021 trots 
pandemi. Plattformen för samverkan har utvecklats och samverkanskompetensen höjts liksom 
kompetensen om varandras uppdrag. Nya metodiker prövas och implementeras hos parterna. 
2021 har vi utbildat i BIP-konceptet – vilket belyser organisationens, ledningens och 
medarbetares roll i deltagares skattning i sin progression mot arbete. 

Efter snart 15 år som förbundschef funderar jag över om något arbete kan vara lika utmanande, 
berikande, inspirerande och givande som detta. Det är inte helt lätt att lämna detta. 
Men när det uu är det dags att avsluta uppdraget och jag vill tacka alla inom Samspelet och i 
”Finsam-världen” för allt ni tillfört till ett berikande arbete med medborgares fokus i fokus.  
Tillsammans gör vi skillnad! 
 
 

Meta Fredriksson-Monfelt 
Förbundschef (2008-08 – 2022-03) 
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Förvaltningsberättelse år 2021 
Samordningsförbundet Samspelet avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 
2021 där styrelsen arbetat utifrån lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210), 
vilken styr förbundets arbete.  
Samspelet har finansierat insatser i syfte att:  
¤   Främja och arbeta för samordning/samverkan mellan parterna i gemensam plattform. 
¤   Stödja medborgare, med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, att 
öka sin förmåga till egen försörjning genom arbete alternativt studier. 
¤   Stödja förebyggande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet. 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021 i enlighet 
med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.  
Till redovisningen hör fem bilagor; sammanställning om åtaganden tillsammans med 
projektägares redovisning/slutrapporter av finansierade insatser. 
 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2021 
I verksamhetsplan 2021 beskrivs förbundets verksamhetsinriktning som den 
samordnande plattformen för parternas gemensamma arbete. Det är en del i 
flerårsplanen för Samspelet. 
- Totalt har tre individinriktade insatser finansierats.  
LärVuxLärling har, med start 15 februari, haft 14 deltagare under året. En grupp har 
startats tidigare än beräknat pga. gott utfall samt ökad efterfrågan. 
Stegarna har tillsammans, under året haft 206 deltagare, varav 3 anonyma (118 kvinnor 
och 85 män), totalt tio fler deltagare än 2020.  
23 % av 56 avslutade kvinnor och 17 % av 35 avslutade män har stegförflyttats mot 
arbete/studier eller är aktivt arbetssökande. 39 % kvinnor och 35 % män har 
stegförflyttats till fortsatt rehabilitering, oftast det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Totalt har 62,5 % kvinnor och 46 % män 
stegförflyttats.  Sex kvinnor har avslutats av andra anledningar och mäts inte i detta. 
37 % av kvinnorna och 54 % av männen har avslutats pga. sjukdom/medicinsk rehab. 

- Finansiering har skett av fyra strukturella insatser i syfte att skapa kunskap för en 
hållbar samverkansgrund över tid för ökad välfärd för medborgaren: Samverkan på 
riktigt (flera delinsatser), TRIS, Samverkansstruktur Nollplacerade och Tillitsbyrån. 
Totalt har drygt 300 personer deltagit i specifika insatser. I kompetensutveckling  
(allmän, tjänstedesign, styrgrupp, Våld i nära, BIP osv ) har drygt 900 personer deltagit. 
Samverkansstruktur nollplacerad har övergått i ordinarie samverkan med processtöd.  
TRIS Hammarö/Grums är nu helt implementerade i ordinarie samverkan på orterna. 
Tillitbyrån Grums fortsätter enligt plan för samverkansstruktur för ökad tillit. 
Processtödet inom SAMSIP-arbetet har varit en väldigt viktig del för ökad samverkan, 
speciellt i pandemitider. 160 konsultationer och 167 SAMSIP-möten har genomförts.  
SAMSIP-ombudsträffarna har kunnat upprätthållas liksom vissa andra lokalt planerade 
träffar. Totalt har 96 personer deltagit. 
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- Samspelets genomgående stödfunktioner har finansierats genom utvecklingsarbete 
med hjälp av kanslifunktionen.  
¤ Integrering av jämställdhet finns genomgående i allt arbete. Handlingsplan finns i 
styrelse- och beredningsgruppsarbete samt inom deltagararbete med Genuskompassen. 
¤ Arbete med våld i nära relationer innebär kunskap om förekomsten vilken är betydligt 
högre inom våra deltagargrupper. Samspelet är fadder till två andra förbund. 
¤ Kansliet har arbetat aktivt inom området tjänstedesign med utbildningsinsatser, 
Värmlandsnätverk och Nationellt nätverk. Metodiken är genomgående i allt finansierat 
arbete. Individinsatserna har ökar involveringen och bl.a. inrättat deltagarråd. 
¤ Inom indikatorarbetet har Samspelet bidragit i nationellt utvecklingsarbete. 
Uppföljning av satta mål i Stegarnas verksamhetsplan 2021 baseras till stor del på 
indikatorer med bas i processkartor. Styrelseledamöter, chefer, medarbetare och 
remittenter finns också med i skattning av satta mål inom samverkan och deltagararbete 
¤ Inkluderande arbetsmarknad med deltagares möjligheter till prövning/praktik har haft 
svårigheter pga pandemins påverkan på arbetsmarknaden. Under 2021 har antal nätverk 
ökat med ett nationellt nätverk. Antal samverkande företag har minskat.  
Samspelet på arbetsplatsen (arbetsträning i grupp via Stegarna) har kunnat fungera 
speciellt hos flera arbetsgivare, framför allt under hösten där antalet ökat.  
¤ BIP (progressionsmätning mot arbete) är ett forskningsbaserat förhållningssätt i 
deltagararbete där Samspelet finns med i uppstarten av certifierade utbildare via NNS. 
Ett pilotarbete startades i Kristinehamn under våren. Alla våra kommuner är utbildade.  

Värmlandsförbunden har, april till oktober, finansierat en gemensam resurs för 
utvärdering och analys. Ny rekrytering har inte skett då det visat sig att förbundens 
behov är så oerhört olika varför en gemensam lösning är svårt. 

Måluppfyllelse finansierad verksamhet 
Styrelsen anser att måluppfyllelsen har, i alla insatser, varit så god som den kan vara 
utifrån pågående Corona-pandemi. Merparten av tidigare omställt arbete, hos parterna 
och inom förbundsgemensamt arbete, fortgick under våren med viss uppluckring under 
hösten. Flera mål nås inte i Stegen Karlstad vilket styrelsen diskuterat med projekt-
ägaren som upprättat en, av styrelsen godkänd, handlingsplan. Styrelsen har även haft 
dialog med Tillitsbyrån´s ledning om vad Samspelets finansiering innebär för skillnad i 
relation till ordinarie kommunalt arbete.   
Indikatorer på samarbete besvaras av styrelsen, chefer, medarbetare, remittenter och 
deltagare. Merparten deltagare skattar indikatorerna högt men vissa variationer 
förekommer i skattningarna (se måluppfyllelse deltagare).  
Medarbetare och styrelse skattar överlag högre värden än chefer, vilket liknar den 
nationella bilden. Förbättringsområden finns gällande strukturer för samarbete liksom 
tillvaratagande av varandras och deltagares kunskap/åsikter. 

Finansiering  
Medlemsbidragen uppgår totalt till 9 918 tusen kronor (tkr). Förbundets egna kapital är 
3 723 tkr från tidigare verksamhetsår. Totala medel 2021 uppgick till 13 641 tkr. 
Totala kostnaderna för år 2021 uppgår till 10 602 tkr.  Årets resultat är minus 660 tkr. 
Kostnader för kanslifunktionen uppgår till 1 598 tkr. Kostnader för stödfunktioner och 
kompetensutveckling uppgår till 1 764 tkr. Strukturella insatser uppgår till 1 035 tkr och 
individinriktade till 6 235, varav Stegarna uppgår till 5 590 tkr.  
Det egna kapitalet till 2021 är 3 063 tkr, vilket är betydligt högre än rekommenderat. 
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Om förbundet 
Organisation  
Förbundet är en egen fristående juridisk organisation med Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Region Värmland tillsammans med kommunerna Karlstad, 
Hammarö, Grums och Kristinehamn som medlemmar. 
Samspelets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna, där varje 
medlem har en röst. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli.  
Förbundet är medlemmar i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) vars 
ändamål är att vara förbundens språkrör samt, i nätverksform, stödja och bidra till 
utveckling av samordningsförbunden. Kenth Carlsson är Samspelets representant.   

Uppdrag  
Finansierade insatser kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter i syfte att 
medborgare ska kunna få ett samlat samordnat stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering 
som ger dem möjlighet att framgent försörja sig själva. 
Samspelet finansierar insatser som bedrivs av de samverkande parterna genom beslutad 
projektägare. 
I uppdraget ingår även att stödja insatser i syfte att skapa strukturella förutsättningar så 
att myndigheterna ska kunna samarbeta på bättre sätt tillsammans. Det kan t.ex. handla 
om utbildningsinsatser, kompetensutveckling och kunskapsutbyte.  
All finansiering ska resultera i resurseffektivitet mellan parterna, för medborgarna. 
 

Finansiering/Medlemsavgifter  
Tilldelning från ägarna 2021 uppgick till 9 918 tkr. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Värmland med en fjärdedel 
och kommunerna med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningsunderlag.  
 
 

Verksamhetsidé och Vision  
Samspelet har utarbetat visionen Tillsammans gör vi skillnad, vilken bygger på: 

 
 

Samspelet möjliggör 
samordnat stöd utifrån 
individens behov 
I Samspelet arbetar våra parter 
tillsammans för att utveckla 
varje deltagares starka sidor 
mot målet arbete och studier! 
Här finns även samarbete med 
näringsliv och ideella 
organisationer 
SAMSIP vägleder gemensamt 
arbete!  

Samspelet bidrar till goda 
resultat och till ökad kompetens 
hos parterna 
Samspelet är arenan där vi arbetar 
och utvecklar tillsammans. 
Strukturella insatser tillsammans 
med uppföljning och 
kompetensutveckling är fokus, 
med spridning inom våra parter 
och andra samarbetspartners. 
Avvikelserapportering är en del. 

Samspelet är 
utvecklingsinriktat  
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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Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabellen nedan visar på verksamhetens utveckling gällande förbundets medel i tkr. 

 2021 2020 2019 2018 2017 
Intäkter   9 943 9 881 9 897 10 041 9 075 
Kostnader 10 603 9 736 8 693 10 202 8 885 
Årets resultat   - 660 145 1 204 - 162 189 
Soliditet 53,7% 86,9% 56,3 % 35,9 % 46,2 % 
Antal anställda 0 0 0 0 0 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samspelet har de senare åren dragits med stort eget kapital vilket tidigare berott på sena 
uppstarter av insatser, med medel beviljade från förbundet, samt personalförhållanden. 
År 2021 visar på ett årsunderskott på 660 tkr där medel tagits från tidigare eget kapital. 
Kvarstående högt eget kapital beror på tidigare avslutade insatser och på pandemins 
påverkan på möjligheter till fysiska möten, konferenser och utbildningar. 
Inga finansierade insatser överstiger satt budgetram år 2021.  
Alla insatser bygger på befintlig kompetens och befintliga strukturer hos parterna.  
Flera mål nås inte i Stegen Karlstad vilket styrelsen diskuterat med projektägaren som 
upprättat en, av styrelsen godkänd, handlingsplan. Styrelsen har även haft dialog med 
Tillitsbyrån´s ledning om vad Samspelets finansiering innebär för skillnad i relation till 
ordinarie kommunalt arbete.  
Inga nya insatser har finansierats under gångna året. 
Förbundets medel hanteras så att hög avkastning om möjligt uppnås utan att säkerhet 
eller betalningsförmåga äventyras.  
 

Utfall budgeterade kostnader 
Strukturella insatser 
Samverkansstruktur Nollplacerade;  
Projektledares heltidsanställning avslutades siste augusti baserat på beslutet att påbörjat  
arbete kan fortsätta inom parternas ramar med ledning från Samspelets processtöd.  
Arbetsgruppen har utökats med Regionkompetens från tre funktioner. 

Deltagarinsatser och generellt processtöd 
Stegen Kristinehamn har inte behövt använda merparten av budgeterade medel för ”köp 
av tjänst för deltagare” tack vare gott samarbete med befintliga resurser inom kommun 
och öppenvårdspsykiatri. 30 % av projektledarens lön finansieras för processtöd. Från 
november finansieras ytterligare 25 % för processtöd för BIP-konceptet, vilket innebär 
lägre kostnad för Stegen och ökad kostnad inom processtödet.  
Stegen Karlstad har under året minskat bemanningen till viss del vilket innebär att 
lönekostnaderna minskats. Viss del av medel för lönekostnader, har efter 
styrgruppsbeslut, använts till ”köp av tjänst för deltagare” där kostnader uppgått till  
100 tkr mer än budgeterat. 30 % av projektledarens lön finansieras för processtöd. 
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Kompetensutveckling och konferenser 
Kostnaderna är mindre är budgeterat då kompetensutvecklingsinsatser har ställts in eller 
ställts om till digitala lösningar. Detta gäller även planerade konferenser. 
Alla inom förbundet (bl.a. styrelse och medarbetare) har utbildningen inom JGL 
(jämställdhet, genus och ledarskap). Lagd budget har inte behövt användas. 
 

Kanslifunktion 
Kostnader för styrelsearbete, med konferenskostnader, är lägre än budgeterat då mycket 
genomförts digitalt och därmed inneburit längre kostnader. 
Funktionen Värmlandsgemensam utvärderare avslutades tidigare än beräknat. 
 

Effekter av politiska beslut 
Förändringar inom Arbetsförmedlingen innebär konsekvenser, speciellt i operativt 
arbete, både för medborgare långt från arbetsmarknaden och för involverade 
handläggare med upplevelsen om minskad samverkan och svårlösliga situationer.  
Kommunikation om möjliga lösningar inom samverkan är oerhört viktigt för att se 
lösningar och minska frustrationer hos handläggare och berörda medborgare. 
Frågan om Arbetsförmedlingens roll i Finsam-arbete lyfts till Regeringsnivå, via NNS 
(nätverket för samordningsförbund), om dess påverkan på individ och samverkan. 
Översyn av Finsam-lagstiftningen föreslås av SKR utifrån Arbetsförmedlingens nya roll 
 

Effekter av pandemi 
Corona-pandemin har fått stora begränsande konsekvenser men har också inneburit nya 
möjligheter till nya lösningar.  
Begränsningarna har minskat då vi i plattformssamarbetet lärt oss hantera situationen 
och klarar oss bra med digitala verktyg. Vi har också lärt oss hur vi kan möta 
deltagare/patienter/klienter fysiskt trots pågående restriktioner.  
Vi ser att vissa deltagare hellre väljer digitala lösningar, vilket inte alltid är en fördel. 
Det minskar möjligheten att träna på sociala kontakter och möjligheten för samordnaren 
att träffa personen. Vid fysiskt möte kan man se så mycket mer än via en skärm. 
 

Utvecklingen på arbetsmarknaden 
Pandemins påverkan på arbetsmarknaden kvarstår med förändrade möjligheter för 
deltagare att träna i reell miljö inom passande branscher. Svängningar har inneburit att 
det är svårt/omöjligt att kunna arbetspröva, speciellt inom vissa branscher.  
Gruppträningen ”Samspelet på arbetsplatsen” har till viss del kunnat upprätthållas under 
våren och även kunnat utvecklats under hösten. En bra träning för deltagande och en 
stor möjlighet att bedöma funktionsnivå i arbets- och sociala situationer. 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Projektägarskapet har blivit mer tydligt och har fungerat bra under året där erfordliga 
avtal skrivits mellan projekt- och resursägare samt mellan projektägare och Samspelet. 
Styrgruppsutbildningarna har inneburit ökad kunskap om roller, ansvar och mandat. 
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Styrelsen bedömer att måluppfyllelserna är så goda som det är möjligt både inom 
strukturella som individuella insatser. Under 2021 har indikatorerna varit behjälpliga i 
uppföljning och utvärdering där vi sett flera grunder till att skruva i vissa insatser.  
Problematiken med Våld-i-nära-relationer lyftes i en Samspelsdialog med 
Regionstyrelsen i mars. En digital konferens, samma dag, hade 400 anmälda.  
Web-sändningen gav insyn i betydande problematik där speciellt ungas situation lyftes. 
Konferensen den 9 november med fokus på utrikesföddas möjligheter att nå 
arbetsmarknaden gav ökade insikter i problematik med möjligheter till nytänkande. 
Kontakter har tagits med Länsstyrelsen Yrkesväg Värmland för att undersöka om 
förbundet kan vara en samarbetande del i nya Yrkesväg 2.0 istället för parallellt arbete. 
Samspelet har under 2021 utformat en ny hemsida i syfte att bli mer användarvänlig och 
att gällande lagstiftning kan efterföljas och tillgänglighetsbeskrivas. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Styrelsens ledamöter och ersättare   
Styrelsen är Samspelets högst beslutande och förvaltande organ vilket har ansvar för 
förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.  
Verksamhetsplan tas fram men bas i gemensamt möte med beredningsgruppen och 
projektägare där inriktningar beslutas och mål formuleras. Föreslagen verksamhetsplan 
med tillhörande budget processas i berednings- och styrgrupper innan beslut i styrelsen. 
Specifikt års verksamhetsplan är en del av den treåriga planen om förbundets inriktning 
tillsammans med den treåriga budgetplanen. 
Samspelets styrelse har upprättat plan för intern kontroll samt beslutat olika riktlinjer för 
det gemensamma arbetet inom förbundet. Alla styrande dokument revideras årligen. 
Styrelsen följer upp allt arbete enligt fastställd intern kontrollplan. 
Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare, utsedda av respektive medlem.  
Per-Inge Lidén har varit ordförande och Pernilla Mattsson vice ordförande år 2021. 
 

Ordinarie ledamot 2021 Ersättare  Utsedd av  
Per-Inge Lidén, ordförande Christian Norlin Karlstads kommun 
Pernilla Mattsson, vice ordförande Erika Karlsson Försäkringskassan 
Margareta Ivarsson Emil Joelsson  Hammarö kommun 
Eric Hesselius  Lars Nilsson Kristinehamns kommun 
Anders Leander Ulrika Jacobs Grums kommun 
Kenth Carlsson  Andreas Johansson Region Värmland 
Björn Eriksson Lena Hertzberg Arbetsförmedlingen 

 
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten, varav ett gällde rekrytering av 
förbundschef. Workshop har genomförts tillsammans med Beredningsgruppen. 
Presidiet, bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschef, 
har sammanträtt vid sju protokollförda tillfällen samt vid några tillfällen för planering 
och ställningstaganden inför bl.a. rekrytering av ny förbundschef. 
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En arbetsgrupp ur styrelsen har under året arbetat och riskbedömt kontrollpunkten om 
Riktlinjer för uppdrag, roller, ansvar och mandat i den interna kontrollplanen för 2021.  
Förbättringar har skett men punkten kommer finnas kvar under 2022 tillsammans med 
kontrollpunkterna Delegationsordning med tillhörande attest samt Arbetsmiljö och 
lokaler. 
 

Revisorer   
Samspelets medlemmar utser revisorer vilka granskar förbundets verksamhet. 
Regionfullmäktige har i uppdrag att utse revisor som företräder Regionen och 
medlemskommunerna. Staten utser sin revisor. Revisorer under 2021:  
- Ingela Wretling, förtroendevald revisor, Region Värmland 
- Nils Nordqvist, sakkunnigbiträde, upphandlat via Regionen tillika Statens revisor.  
 
 

Kansli, beredningsgrupp och lokala samverkansgrupper 
Samordningsförbundet har inte egen anställd personal. Anställningarna är hos parterna. 
Karlstad kommun är säte för förbundet där vissa kanslitjänster köps; redovisning, 
ekonomi, juridik, upphandling, rekrytering, diarier, arkivering m.fl. 
Kansliet har bestått av en heltidsarbetande förbundschef. Styrelsen är uppdragsgivare. 
Arbetsgivarkoordinatorns uppdrag servar hela förbundet och är knutet till kansliet. 
Processtödet inom förbundet åvilar förbundschefen gällande strukturella frågor och 
Stegens projektledare gällande operativt samverkansstöd. 
 
Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt 
planering, uppföljning, kommunikation och utveckling för förbundet som helhet. 
Utvecklingsarbete inom bl.a. Indikator-nätverk, SUS-nätverk, Jämställdhetsarbete, 
NNS-projektet Våld i nära relationer, Tjänstedesignutbildning med nätverkande m.m 
har ingått i arbetet, liksom planering för gemensam kompetensutveckling. Nytt för året 
är att Samspelet är ett av de första förbunden som deltar i BIP-konceptet med utbildare. 
Att vara sammankallande för berednings- och lokala samverkansgrupper ingår i arbetet 
liksom i styrgrupper samt att företräda Samspelet, internt och externt.  
 
Beredningsgruppen består av parternas högre chefer vilka utgör ett stöd till kansliet i 
framtagande av förslag till och genomförande av styrelsens beslut.  
Uppdraget är även att aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser, att skapa 
möjligheter för den gemensamma samverkansplattformen, Samspelet, samt att 
informera och förankra beslut i den egna organisationen.  
Kompetensen och erfarenheten i gruppen innebär en viktig mötesplats för strategisk 
utveckling av samverkan med analys om nya förutsättningar och behov hos medborgare. 

Lokala samverkansgrupper finns i varje kommun. Ledamöter i samverkansgruppen 
ska tillse att samverkan fungerar i vardagen, identifiera målgrupper, diskutera lokala 
samverkansfrågor samt uppmärksamma behov av gemensam kompetensutveckling. 
Här kan även andra enheter och myndigheter adjungeras. 

Lokala samverkansteam och SAMSIP-ombud finns på handläggarnivå för 
partsgemensamt arbete. Här genomförs olika lokala kompetensutvecklingsinsatser. 
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Projektägare och projektledare tillsammans med styrgrupper 
Samspelet finansierar de insatser där parterna gemensamt beslutat att äska medel hos 
förbundet för gemensamt arbete med gemensamt satta mål.  
Projektägaren ansvarar för insatsen genom att tillse att arbetet fortgår enligt inlämnad 
ansökan, att satta mål nås och att beviljad budget hålls.  
Varje finansierad insats har sin specifika handlingsplan med uppföljning och analys. 
Projektägaren, tillsammans med utsedd projektledare, och specifik styrgrupp har 
gemensamt ansvar för samarbetet och genomförandet av insatsen så att satta mål nås. 
Processkartor, kopplat till indikatorerna, togs fram under 2020, för flertalet 
projekt/insatser. Dessa har reviderats under 2021.  
Dessa är ett komplement till verksamhetsplan 2021 med uppföljning och målstyrning. 
 
 

Uppföljning och utvärdering  
Finansierade insatser åtar sig att löpande registrera deltagare i systemet SUS, endera 
med personuppgifter eller som pinnstatistik beroende på insats. 
Varje insats är även egna uppföljningsinstrument. 
Stegen-insatserna åtar sig att löpande använda NNS-indikatorer för deltagares 
utvärdering av den finansiella samordningen.  
Uppgifterna finns som underlag för styrgruppens uppföljning, analys och utvärdering 
samt för att identifiera om behov finnas av förändring i pågående arbete. 
Finansierade insatsers projektägare lämnar specifik uppföljning vid delårs- och års-
redovisning (bilaga 2–5). Projektägaren redovisar nulägen på Beredningsgruppens 
möten.  Utifrån internkontrollen har alla projektägare, minst en gång under året, 
redovisat direkt till styrelsen. En möjlighet till dialog mellan styrelse och projektägare. 
Årlig enkätundersökning görs av indikatorer för finansiell samordning till styrelse, 
chefer, medarbetare samt remittenter. Nytt för året är deltagares svar i öppna frågor. 
 
 

God ekonomisk hushållning,  
måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Uppföljning av verksamheten 
Vår verksamhetsidé är att Samspelet är samverkansplattformen som kompletterar 
parternas ordinarie verksamheter och bidrar till sömlösa strukturer för samordning 
mellan våra myndigheter och vården över tid. 
Genom Samspelet kan parterna, via integrerad samverkan, främja metodutveckling, 
bygga hållbara strukturer och finansiera aktiviteter som ger kvinnor och män ökade 
möjligheter att förbättra sin förmåga till arbete, få egen försörjning och bli oberoende 
genom ett självständigt liv. 
Samspelet har beslutat att arbeta inom tre specifika områden: 

• Samordnad rehabilitering 
• Inkluderande arbetsmarknad  
• Samverkan på riktigt 
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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. 
 

 
Måluppfyllelse verksamhetsinriktning (se bilaga 1 Måluppfyllelse åtaganden) 
Parterna har en bit kvar till att använda Samspelet som den naturliga samverkans-
plattformen, men sträckan är nu kortare än tidigare år. Många andra olika forum finns 
för samverkan mellan parter, och nya tillskapas, i stället för att bygga på den unika 
organisering som ett samordningsförbund innebär: Alla fyra parter finns med! 
Fortfarande finns många sömmar, och även stuprör, inom och mellan parterna. Men 
utveckling pågår och flera steg tas för mer gemensamt arbete med sömlösa strukturer. 
Projektägarnas och styrgruppernas arbete behöver lyftas till en högre samverkansnivå 
för gemensamma lösningar i praktiskt arbete.  
Samspelet är ett av de förbund som tidigt utbildas inom förhållningsättet BIP- en 
möjlighet att påverka och mäta progression mot arbete i en inkluderande arbetsmarknad. 
Här blir Samspelet en motor i kompetensutveckling, specifikt till olika kommunala 
verksamheter, men också som spridare, och utbildare, av gemensam metod till övriga 
parter.  
BIP-konceptet har varit årets nya inriktning med stor spridning. 
 
 

Målgrupper 
Vår gemensamma målgrupp är kvinnor och män, i arbetsaktiv ålder, vilka ofta har en 
kombination av psykisk- fysisk- och social ohälsa, med behov av olika typer av 
samordnat stöd i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.  
Målet är att kvinnor och män ska kunna närma sig eller nå arbete alternativt studier.  
Kombinationen av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser ökar 
förutsättningarna för en lyckosam rehabilitering. 
Stödet kan ges via individinsatser och genom strukturella lösningar för ökat samarbete. 
Samspelet finansierar, förutom individinriktade och strukturella, även förebyggande 
insatser. Målgrupperna kan dels vara medborgare med samordnat behov, dels parternas 
chefer och deras medarbetare samt politiker. 
 

Insatser  
De tre individinriktade insatserna för personer som står långt från arbetsmarknaden är 
Stegarna och LärVuxLärling.  
Av dessa drivs LärVuxLärling som projekt med avslutsdatum medan Stegarna 
finansieras löpande då ingen av parterna kan ta över insatsen, dess samarbete och/eller 
metodik, då det skulle innebära en viss exkludering utifrån försörjningsform. 
Syftet med insatserna är att möjliggöra för personer att nå, alternativt närma sig, 
arbetsmarknaden med möjlighet till egen försörjning. 
Under året har fyra strukturella insatser, med förebyggande samverkansarbete för 
medborgare, finansierats; ”Samverkan på riktigt”,  Samverkansstruktur nollplacerade, 
TRIS-implementering och Tillitsbyrån.  
Syftet är att undanröja kompetens- och samverkanshinder. 
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Utifrån fokus på utveckling av samverkan, utveckling inom rehabiliteringsområdet och 
ökad kompetens hos parterna har Samspelet finansierat generellt processtöd i både 
operativt och strukturellt arbete samt verksamhetsutveckling med bl.a. fokus på 
integrerad arbetsmarknad. Digitala och fysiska utbildningsinsatser har genomförts 
liksom konferenser och workshops.  
Ökade möjligheter har funnits till att delta i olika digitala konferenser och utbildningar 
arrangerade av andra förbund, SKR, Nationella rådet samt NNS. Här inte minst för att 
få ökad kunskap inom området våld-i-nära-relationer. 
Under ett halvår finansierades en gemensam utvärderingsresurs i förbunden i 
Värmland/Dalsland. 
 

Uppföljning och resultat av Individinriktade insatser 
Stegarna och LärVuxLärling riktar sig till personer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering, med extra stöd, för att närma sig arbetsmarknaden.   
 
Stegarna (se Bilagorna 2 och 3 ) Finansierats med 6 200 tkr under 2021 
De coachande arbetslivsinriktade insatserna är till för personer, 18–61 år, med komplex 
psykisk-/fysisk- och/ eller social ohälsa. Insatserna är placerade i Kristinehamn och i 
Karlstad där även medborgare från Hammarö och Grums deltar. 
SAMSIP är grunden för partsgemensamma planer utifrån KAPA1-metodiken med 
bedömning om stegförflyttning minst var tredje månad. Aktiviteter sker både i grupp 
och individuellt. Alla ska få rätt stöd från rätt part mot målet egen försörjning. 
Integrering med involverade parter innebär att parallellarbete minimeras och befintliga 
resurser används effektivt. Det medför att allt färre personer slussas direkt ut i arbete då 
befintliga insatser hos parterna kopplas på tidigare i större omfattning. 
Deltagare i Stegarna ingår i ”Regeringsuppdraget att öka upptäckten om Våld i nära 
relationer”.  Totalt har 114 enkäter besvarats under året, varav av 60 unika kvinnor och 
39 unika män (någon har svarat fler gånger). I svaren skattar 72 % att de upplevt olika 
former av våld ( 82 % av kvinnorna och 69 % av männen).  
Totalt har 39 % av de svarande har bevittnat våld som barn och inom dessa har 72 % 
själva utsatts för våld. Siffrorna överensstämmer med nationella uppgifter förutom att 
antal som upplevt våld och sen utsätts själva är lägre bland Stegarnas deltagare.  
 
Utifrån uttag ur SUS redovisas här utifrån olika parametrar gällande deltagare i Stegarna 
totalt. Tabeller om åldersintervall och utbildningsnivå ses på nästa sida. 
Åldersintervallen liknar åren innan, med någon förskjutning till åldrarna 30–44 år. 
Antal deltagande män är 25 fler än år 2020 – ett av de mål där remittenters påverkan är 
stor då inget urval sker i Stegen.  
Antal deltagande från Hammarö och Grums har ökat till 11 deltagande kvinnor och 9 
män. År 2020 deltog totalt 5 kvinnor och 5 män. 
Deltagare 2021 har, jämfört med 2020, totalt lite lägre utbildningsnivå, speciellt bland 
män, då antal med enbart avslutad grundskola liksom antal med saknad utbildningsnivå 
ökat något. En trend som följer de senaste åren.  

 
1 KAPA-metodik innebär delarna kartläggning, aktiviteter, prövning och avslut med uppföljning var tredje månad 
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Tabell 1-3 om åldersintervall och kön samt utbildningsnivå hos deltagande i Stegarna 
 

 
 
 
 
 
 

  
Tid i offentlig försörjning Kvinna Man Slutsumma 

Upp till 1 år 15 6 21 

Upp till 3 år 29 36 65 

Upp till 6 år 43 20 63 

Upp till 9 år 18             12 30 

9 år eller mer 7 9 16 

Ej tillämpligt 6 2 8 

Slutsumma 118 85 203 

 
 

 
 
 
 

 
I tabellerna 5-7 nedan ses anledningen till avslut i Stegarna liksom förflyttning till 
arbete/studier.  
Sex kvinnor har avslutats pga flytt, föräldraledighet eller annan anledning vilket innebär 
att de inte finns med i övriga avslutsanledningar. 
Antal personer avslutade till arbete, studier eller som aktivt arbetssökande uppgår till 
högre nivåer än 2020. I tredje tabellen ses fördelningen om procent i arbete. 

 

 
Deltagares förändrade försörjningsnivå, efter deltagande i Stegen, kan kort beskrivas på 
så sätt att antal som uppbär försörjningsstöd har minskat med åtta, antal med 
aktivitetsersättning har ökat med fyra och antal som uppbär sjuk-/rehab-penning har 
minskat med fyra.  
 

Utbildningsnivå Kvinna Man Slutsumma 

Annan eftergymnasial utbildning 9             10  29 

Grundskola 25 24               49 

Gymnasium 56 35 89 

Högskola/Universitet <> 3 år 21 2 23 

Högskola/universitet upp till 1 år 3 7 10 

Saknas/okänd 5               6 11 

Slutsumma 119 84 203 

Kön  Kvinna Man Slutsumma 

Åldersintervall       

18 - 29  37 21 58 

30 - 44  47             39 86 

45 - 59  33 24 57 

60-61  1 1 2 

Slutsumma 118 85 203 

Tid i insats Kvinna Man Summa 

1 - 5  8 9 17 

6–10 17 7 25 

11–15 19 7 26 

16–20 9 10 19 

21–25 4 2 6 

26 och mer  5 0 5 
Slutsumma 62 35 97 

Avslutsanledning Kvinna Man Summa 
Utskrivning       13 4 17 
Utskrivning pga flytt   3  

 
3 

Utskrivning pga 
föräldraledighet 

1   1 

Utskrivning pga sjukdom 21 19 40 
Utskrivning-Fortsatt 
rehabilitering 

22 12 34 

Övrigt 2 
 

2 
Slutsumma 62 35 97 

 
Kvinna Man Slutsumma 

Arbete 
efter 

      

0% 59 31 90 
25% 1 2 3 
50% 1   1 
75% 1   1 
100%   2 2 
Slutsumma 62 35 97 

Utskrivning till Kvinna Man 
Icke subventionerat 
arbete 3 1 
Subventionerat 
arbete 0 0 
Studier 3 1 
Aktivt arbetssökande 7 4 

Totalt 13 6 

Tabell 4 visar deltagares tid i offentlig 
försörjning innan deltagande i insats. 
Nivåerna är ungefär liknande 2020. Dock 
ses en viss ökning gällande långa tider i 
offentlig försörjning, över 6 år, speciellt 
för männen procentuellt sett.  

Tabell 5 visar tid i insats för 
avslutande deltagare vilken har ökat 
jämfört med år 2019 och 2020.  
Det gäller speciellt kvinnorna.  
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Måluppfyllelse med bas i SUS och NNS Indikatorer 
SUS är statens system för registrering av faktiska värden kring deltagande. 
NNS-indikatorer är deltagarens skattning av sin upplevelse av deltagande i insats. 
Enkäten besvaras efter drygt 2 månaders deltagande och vid avslut. Skattningsskalan är 
1–6 där 6 motsvarar högst skattning. Inflödet av enkäter var lägre under våren, p.g.a. 
pandemin. En stor ökning ses under hösten.  
Svårigheter finns gällande insamlande i Kristinehamn där postgång används.  
- Målen om 200 deltagande har nåtts liksom att antal deltagande män har ökat. 
- Målet att antal deltagande från Hammarö och Grums ska öka, under året, har nåtts. 
- 23 % av 56 avslutade kvinnor och 17 % av 35 avslutade män stegförflyttats mot 
arbete/studier eller är aktivt arbetssökande.  
39 % av kvinnorna och 35 % av männen har stegförflyttats till fortsatt rehabilitering, 
oftast det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa.   
Totalt har 62,5 % av kvinnorna och 46 % av männen stegförflyttats närmare 
arbetsmarknaden. Ett ökat antal jämfört med 2020. 
37 % av kvinnorna och 54 % av männen har avslutats till sjukdom/medicinsk rehab. En 
9 %- ig minskning hos kvinnorna och en 9 %- ig ökning hos männen jämfört 2020. 
-Merparten deltagare finns i Stegen inom en ettårsperiod. En tredjedel av antal 
deltagande deltar längre tid, merparten inom 18 månader. Fem kvinnor i Kristinehamn 
har deltagit mer än två år.  KAPA-metodiken bygger på deltagande i cirka ett år. 
Pandemieffekt, avvaktan på parters beslut och mottagande mm. kan ses som orsaker. 
- Indikatorskattningarna är olika i Stegarna med samma mönster över året.  
53 % av avslutade kvinnor och 51 % av avslutade män har svarat på avslutsenkäten. 
Ingen utmärkande skillnad finns i svaren relaterat till kön. 
Årets nya enkäter med öppna frågor ger betydande information i relation till lämnat 
svar. Överlag kan läsas att deltagare är väldigt fokuserade på andras hjälp och stöd, 
väldigt få fokuserar på att själva göra något åt sin situation och ta makten över sitt liv. 
- Stegen Kristinehamn har höga skattningar överlag, dock lite lägre under hösten än 
våren. Skattningarna motsvarar NNS-sammanställningen för Sverige 2021. 
Stegen Karlstad får lägre skattning än nationellt genomsnitt, vilket uppmärksammats 
under året. Pojektägaren har, för styrelsen, 2021-11-25, presenterat en handlingsplan 
med olika åtgärder för insatsen.  
Sammanfattningsvis; Stegen Kristinehamn når satta mål till stor del, vilket inte Stegen 
Karlstad gör. Det gäller både i pågåendeenkäter och avslutsenkäter.  
Här redovisas avslutsenkäter, skattning 4–6. 
 

Satta mål i VP 2021 Stegen Karlstad, n=39/60 Stegen Kristinehamn, n=18/37 
90 % upplever stöd i sin process 
Indikator 1, 3 och 5 

 
1 = 83 %,   3 = 72 %,   5 = 66 % 

 
1 = 100 %,   3 = 87 %,   5 = 86 % 

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

 
 
2 = 80 %,   7 = 77 % 

 
 
2 = 99 %,   7 = 89 % 

90 % upplever stöd i kontakter 
med myndigheter. Indikator 4 

 
4 = 87 % 

 
4 = 95 % 

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

 
6 = 44 % 

 
6 = 78 % 
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LärVuxLärling (Bilaga 4)  Finansierats med 660 tkr under 2021 
Projektet startade 2020 med ett halvårs planerings- och analysfas. Utbildning är primärt 
till för kvinnor och män, 20–29 år, vilka har behörighet att delta i särskild utbildning för 
vuxna. Möjlighet kan ges även till behöriga äldre än 29 år. 
 

 
 
 
 

 
Första gruppen startade 210215 och ytterligare grupp har startats under hösten, vilket är 
tidigare än beräknat beroende på gott utfall och stor efterfrågan. 
Varje elev arbetar efter en individuell studieplan med koppling till olika branscher med 
handledning. Målet är att efter avslutad utbildning, med betyg/intyg, gå vidare mot ett 
avlönat arbete som serviceassistent. Utbildningen beräknas pågå i ca 1,5 år. 
Svårigheter har funnits att hitta möjliga arbetsträningsplatser i samband med pandemin. 
Dock har all undervisning och praktik kunnat ske fysiskt enligt plan, trots Corona. 
 
Måluppfyllelse 
- Utbildningen startade enligt plan 2021-02-15 
- Antal startade elever är betydligt högre än beräknat.  
- Målet med tre möjliga branscher med arbetsplatshandledning är nått med råge då fem 
olika inriktningar har startats. Det innebär en attraktiv utbildning för både kvinnor och 
män. Två kursstarter har genomförts med sju lärlingselever per start. Grupperna består 
idag av tolv kvinnor. De män som ansökt och påbörjat har avbrutit av olika orsaker. 
-Beviljad metodik fungerar enligt plan. 2022 kommer varje start och avslut av kurs 
genomföras med två veckors teori. Det innebär tid för avstämning av studieplaneringar 
med möjlighet att arbeta klart alla kursmoment.  
Lärvuxlärling kommer, via egen finansiering, utökas med fler lärare. 
-Samverkan mellan involverade parter har fungerat väl, liksom styrgruppsarbetet. 
Elever kan genomföra utbildningen under trygga ekonomiska förhållanden. 
Nätverksarbetet har inte bara stärkt eget utvecklingsarbete i LärVuxLärling utan har 
även bidragit till att stärka andra utbildningars kvalitets- och utvecklingsarbete. 
-Projektet präglas av individuellt upplägg med aktiv elevdelaktighet med täta 
uppföljningar av både teoretiska och praktiska delmål.  
- Flertalet av lärlingarna skattar att de trivs bra med både lärlingsplats, handledare samt 
med teoridagarna på Lärvux. 
 
 
 
Uppföljning och resultat av strukturella samverkande insatser  
Samverkan på riktigt 
I verksamhetsplan 2021 beskrivs Samspelets åtaganden uppdelat i huvudområden med 
underområden vilka sammanfattas nedan. 

Kön LV Kvinna Man Slutsumma 
   Åldersintervall   
15 - 29  5 1 6 
30 - 44  7 1 8 
Slutsumma 12 2 14 

Antalet elever >29 år är högre  
än antalet elever 20–29 år,  
vilket visar på ett dolt behov  
hos den äldre målgruppen. 
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Övergripande samverkan inom parterna med måluppfyllelse (se i bilaga 1) 

Samverkan på riktigt  
Samspelet möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad 
rehabilitering och bidrar till att strukturer skapas för långsiktighet i gemensamt arbete.  
Arbetet kräver tankar om och diskussioner kring de samverkande processerna för 
strukturpåverkan. Samverkansformer, bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom 
ramen för förbundet, ska implementeras och vara en del i ordinarie verksamhet. 
 
Måluppfyllelse 
Beskriven måluppfyllelse har sin grund i fakta från bl.a. indikatorenkäterna. 
Vissa mål beskrivs här, andra i kommande rubricerade stycken tex avvikelser.  
-Målet att parterna främjar samverkan, avsätter tid och deltar, utifrån fastställd struktur 
har uppfyllts då berednings- och styrgrupper bemannas. Deltagandet har ökat liksom det 
gemensamma ansvaret för arbetet. Dock förekommer flera byten i grupperna vilket inte 
är helt fördelaktigt för gruppen och styrgruppsutbildning får tas om. 
- Alla partsgemensamma avtal är tecknade mellan parterna och projektägaren samt 
mellan projektägare och Samspelet. Avtalen efterlevs. 
- Målet att genomföra utbildningen ”Vad är Samspelet” har inte uppnåtts då 
utbildningen pausats pga pandemin då vi tänker fysisk utbildning.  
- Ökad kompetens om parters uppdrag och samverkan. Vi ser i strukturprojekt 
Nollplacerade och i indikatormätningar att även om kompetensutvecklingsinsatser 
genomförts så används inte utbudet trots att det finns ett stort behov på mer kunskap.                      
- Antal lyfta ärenden i lokala samverkansgrupper för chefer är lågt. 
- Alla i styrgrupper har fått utbildning om styrgruppsarbete. 
- Systematiskt tillvaratagande av användares bidrag till utvecklingen av insatser sker 
inom deltagarinsatserna men till låg del inom chefsdialoger.  
- Jämställdhetsintegrering ska beaktas i allt styrelsearbete med beslut. Samma upplägg 
infördes i november i berednings- och styrgruppsarbetet.                                    
- Processkartläggning har tagits fram för Samspelet och i finansierade insatser genom 
processarbete i berednings- och styrgrupper.      
 
Samspelets samordnade individuella plan SAMSIP  Processtöd 670 tkr totalt 
Arbetet med SAMSIP, som gemensamt 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 
-Måluppfyllelsen är god och SAMSIP lyfts av många som ett vägvinnande dokument. 
Dock ses i remittentenkäten att någon skattar SAMSIP-arbetet lågt. Skattningarna är 
högre i Kristinehamn än Karlstad. Viktigt med fortsatt dialog för förbättring 2022. 
- SAMSIP-träffar har totalt inneburit 96 deltagande (inte unika personer). 
- Målet var 50 konsultationer. 139 har genomförts i Karlstad och 21 i Kristinehamn. 
- Målet var 80 SAMSIP. Totalt har 132 SAMSIP genomförts i Karlstad och 35 i 
Kristinehamn, mest kvinnor. Merparten har därefter startat i Stegarna.  
Kommuner och Regionen har begärt lite mer stöd än Försäkringskassan och knappt 
något från Arbetsförmedlingen.  
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- Remittentenkäten har överlag rätt höga skattningar men på frågan ”hur man upplever 
att de samverkande vet vad man kan tillföra” så är skattningen lägre. Samma mönster 
ses hos dem som jobbar i insatserna. Viktigt med fortsatt dialog för förbättring 2022. 

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 avvikelsen. Under 2021 har nya rutiner för handläggande beslutats. 
Måluppfyllelse 
- Antalet avvikelser uppgår till totalt fem vilket är färre än prognostiserat och färre än 
tidigare år. Anmälda avvikelser har oftast besvarats och åtgärdats av involverad part, 
oftast genom tillskapande av rutin eller belysande av redan befintlig rutin.  
I verksamhetsplan 2022 belyses vikten av arbete med avvikelser. 

Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av gemensamt arbete  
Fokus 2021 har varit att belysa fakta kring gruppen utrikesfödda inom Samspelets 
geografi utifrån bakgrundsvariabler. Syftet var fakta inför beslut om finansiering av 
åtgärder för att fler ska kunna nå arbetsmarknaden inom kortare tid än idag.  
Måluppfyllelse 
-Kartläggning om utrikesfödda var klar i november. Efter pågående kvalitetsgranskning 
planeras att rapporten släpps efter styrelsens tillstyrkande 220225. 
Kartläggning och omvärldsspaning visar bl.a. på behov av åtgärder för ökad hälsa.  
Arbete pågår för ev. kopplade åtgärder till Länsstyrelsens nya projekt Yrkesväg 2.0  
-Utveckling av ”Samverkan på riktigt” genomlystes i oktober på fysiskt möte med 
styrelse och beredningsgrupp utifrån fokus på verksamhetsplan 2022. Mätpunkter för 
uppföljning var satta indikatorer för arbetet 2021 (se sidan 17). 
Utveckling har skett, med start i mars, gällande förhållningssättet inom BIP-konceptet 
med tillhörande progressionsmätning.  

Kompetensutveckling, utbildning, frukostmöten och konferenser  Budget 250 tkr + 100 tkr 
En rad kompetensutvecklingsinsatser och konferenser har planerats för chefer, 
ledamöter, handläggare och medarbetare samt arbetsgivare, både lokalt, centralt och 
nationellt. Även konferens med inbjudan till övriga myndigheter, ideella organisationer 
och andra samarbetspartners, liksom till andra förbund. 
Vissa fick genomföras digitalt under våren andra fysiskt och/eller digitalt under hösten. 
Måluppfyllelse 
- Under våren genomfördes SAMSIP-ombudsmöten, lokala och regionala konferenser, 
två utbildningar i tjänstedesign och styrgruppsarbete digitalt.  
Totalt deltog runt 150 personer. 
- Under hösten har konferenser och workshops kunnat genomföras fysiskt. Totalt har tre 
tjänstedesignutbildningar hunnits med i fysisk form och digitala styrgrupps-
utbildningar, med drygt 220 deltagande. 
-Uppstartsarbete med förankring, kick-off samt utbildning inom BIP-konceptet har 
under året varit digitalt. Totala deltagandet uppgår till knappt 200. 
- Den uppskattade Web-konferensen om Våld i nära relationer hade drygt 400 anmälda. 
Arbetet med Våld i nära-relationer har ett eget konto på 100 tkr för arbetet. 
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Specifika strukturella samverkansinsatser med måluppfyllelse  
TRIS- tidig rehabilitering i samverkan Hammarö och Grums  Budget 130 tkr 
Möjligheter att lyfta individers helhetsbild, via TRIS-team, har under 2021 
implementerats i ordinarie arbete. Samspelet har finansierat processtödet i teamarbetet 
till 10 % i båda kommunerna. Styrgrupperna har funnits kvar under året.  
Från januari 2022 är teamen och styrgrupperna helt implementerade utan medverkan 
från Samspelet. Dokument kommer finnas kvar på Samspelets hemsida. 
Måluppfyllelse 
- Implementering av TRIS-team har fungerat enligt plan. Arbetet med team och 
styrgrupp kommer fortsätta inom ordinarie arbete. 
 

Samverkansstruktur nollplacerade  Budget 425 tkr tom augusti därefter processtöd 
Utifrån behovsanalys om partsgemensamma strukturer för sjukskrivna personer som 
uppbär försörjningsstöd startade tjänstedesign-metodikprojekt Samverkansstruktur 
nollplacerade i september 2020.  
Projektledares heltidsanställning avslutades siste augusti baserat på beslut att påbörjat  
arbete kan fortsätta inom parternas ramar med ledning från Samspelets processtöd.  
Arbetsgruppen har utökats med Regionkompetens från tre funktioner. 
Måluppfyllelse 
-Ett 40-tal intervjuer har genomförts med chefer och handläggare hos parterna. 
- Partssammansatt arbetsgrupp startade digitalt i mars för att i september träffas fysiskt, 
med utökad arbetsgrupp, under Samspelets processtöd. Idéer har tagits fram inom 
gruppen och fortsatt hos arbetsgruppens parter. Idéerna har testats både i gruppen och 
hos parterna. Prioriterat är ökad gemensam information via Samspelets hemsida samt 
ökad kunskapsutveckling med Samspelet som bas. 
Arbetsgrupper med partsrepresentation kommer bistå i fortsatt arbete. 
- Tjänstedesignprocessen har följts till fullo. 
- Delrapport har ingetts i augusti av tidigare projektägare-/projektledare. 
 
 

Tillitsbyrån Grums   (se Bilaga 5)  Budget 500 tkr 
Tillitsbyrån är ett femårigt projekt, med start i oktober 2020 där Region Värmland 
medfinansierar med medel och arbetstid, liksom Grums kommun.  
Syftet är att möta komplexa behov genom samskapande mellan kvinnor och män, 
15–29 år, verksamheter och samhällsaktörer. 
Målet är att skapa tillit för känsla av sammanhang mot det långsiktiga målet att stärka, 
och nå, god och jämlik hälsa i Grums kommun. Olika insatser ska samordnas utifrån 
målgruppens behov för förändring hos individ, system och plats. 
Projektet leds av en processamordnare som, via en organisering av Tillitsagenter, har ett 
tydligt fokus utifrån individer och olika grupper. 
Utifrån projektet har ett samarbete skapats med Digital well arena (DWA) där Första 
linjen, Compare och Capio vårdcentral Vänern, ingår. Målet är att tillsammans med 
målgruppen hitta digitala lösningar på identifierade behov som ett led i ökad hälsa. 
Under året har styrelsen haft två träffar med projektägare/projektsamordnare för bl.a. 
klargörande av vad som är projekt i relation till vanligt kommunalt arbete. 
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Måluppfyllelse 
- Intervjuer har genomförts med verksamhetens chefer och medarbetare för gemensam 
bild om behov av samverkan och tillit. Även ungdomar har intervjuats. 
En gemensam lista har upprättats om insatser för barn/unga 15–29 år. 
-Tillitsbyrån är etablerad i kommunen. Behov ses fortsatt av gemensamt tänk utifrån 
medborgares behov. Redan ses ökad samverkan mellan olika kommunala enheter och 
gemensamma mötesforum har tillskapats. 
-Tillitsagenter har rekryterats inom kommunen. Målet att de ska gå tjänstedesign-
utbildningen Innovationsguiden har inte genomförts 2021 men plan finns för 2022.  
Alla chefer och förste socialsekreterare inom socialtjänsten har gått utbildningen, 
arrangerade av Samspelet. 
Utbildningarna innebär att ett gemensamt språk och begrepp har börjat användas i 
verksamheterna och att man tänker mer på att användarinvolvera de som berörs av 
insatser, service och beslut. 
- Ökat antal externa kontakter vilket medför ökad kompetens och nya bilder. 
 

 
Inkluderande arbetsmarknad      
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. Målet är en inkluderande arbetsmarknad med social hållbarhet. 
Här finns koppling i nationellt nätverk. 
Under 2021, liksom tidigare år, är det privata näringslivet som bistår med möjligheter, 
inte offentlig sektor. Pandemins påverkan på arbetsmarknaden har minskat/minimerat 
deltagares möjligheter till prövning/praktik.  
Möjligheter har kunnat hittas inom ”utomhusverksamheter. 
Samspelet på arbetsplatsen (arbetsträning i grupp via Stegarna) har, trots pandemin, 
fungerat hos flera arbetsgivare, speciellt under hösten där antalet ökat. 
Måluppfyllelse 
- Antal samarbetande företag har minskat pga pandemin och uppnådd nivå 2019 har inte 
kunnat hållas även om hösten inneburit ökade möjligheter.  
-Antal företag för Samspelet på arbetsplatsen har ökats jämfört med tidigare år. 
-Arbetsgivare upplever att de får stöd av Samspelet vid prövning/praktik. 
-Pga pandemin har inte kompetensutveckling anordnats för arbetsgivare. 
-Ingen kooperationsutbildning har planerats. Däremot planeras för kunskapspåfyllnad 
via ordnade studiebesök under vårvintern 2022. 
- Uppstarten med BIP-konceptet innebär stora möjligheter till en hållbar arbetsmarknad. 

 
 

Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen  -660 tkr  

= Balanskravsresultat   -660 tkr  
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Väsentliga personalförhållanden 
Här redovisar Samspelet inget då alla som arbetar i finansierad verksamhet har sin 
anställning hos någon av parterna. Det är av största vikt att projekterade resurser från 
parterna finns tillgängliga i beslutad omfattning. 
 

Förväntad utveckling 
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”.  
Här finns parternas möjligheter att öka kunskapen om varandras uppdrag och resurser, 
samt att skapa gemensamma strukturer för hållbar samverkan för medborgares behov 
och lägre totala samhällskostnader. 
Projektägarnas, liksom styrgruppens, aktiva arbete innebär större möjligheter till 
integrering av finansierad insats i ordinarie arbete. TRIS, Stegen Kristinehamn och 
LärVuxLärling kan nämnas som föregångare. 
 

Jämställdhet, användarinvolvering, integrering och implementering 
Allt finansierat arbete ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 
Brukarperspektiv är en annan viktig del – att de som tjänsterna utformas för får vara 
med och utforma dem, helst redan från start/innan start. Deltagarråd har skapats. 
Medarbetare finansierade av förbundets medel, liksom involverade chefer och 
styrelseledamöter, ska ha utbildning inom JGL (Jämställdhet - genus och ledarskap) 
samt inom Tjänstedesign (Innovationsguiden). Det är uppfyllt år 2021. 
Under 2022 ska alla involverade ha kunskap om och utbildning inom BIP-konceptet. 
Merparten har redan fått detta under 2021. 
Vid beviljade av insatser finns ökade krav på integrering i involverade parters ordinarie 
verksamhet. Implementeringsplan ska finnas under tiden och för slutfas.  

Strukturellt arbete i relation till individinsatser 
Idag finansieras flera metodutvecklingsinsatser, både strukturella och individinriktade. 
Balans mellan dessa är viktigt då båda perspektiven behövs. Processtöd tillsammans 
med gemensamt SAMSIP-arbete kommer finnas och utvecklas än mer.  
Här kommer även BIP-konceptet finnas med. Samspelet har från 2021-12-01 därför 
ökat finansieringen av processtöd till totalt 85 % av en heltid i operativt arbete. 25 % av 
dessa är specifikt för BIP-konceptet. 
 
Kompetensutvecklingen fortgår och flera parters handläggare involveras i det 
gemensamma arbetet genom olika forum. Stående utbildningar är SAMSIP, 
tjänstedesign, BIP-konceptet och Styrgruppsarbete.  
 
Kommunikation 
Under 2021 har Samspelets hemsida omarbetats för att kunna svara upp mot nuvarande 
lagstiftning om tillgänglighet samt behov hos parter och medborgare. Hemsidan är navet 
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i all kommunikation med alla grupper tillsammans med Samspelets facebook-sida. 
Nyhetsbrev används för intern spridning om nyheter inom parterna. 
Kommunikationsplanen beskriver hur styrelseledamöter, chefer, medarbetare och 
handläggare ska vara behjälpliga i informationsspridningen om den gemensamma 
samverkansplattformen Samspelet. Här finns mer att önska. 
 

Värmland/dals-gemensamt arbete  
Förbundscheferna i Värmland/dal har gemensamma träffar för utveckling och 
samarbete. Även presidierna har gemensamma möten. 
Under 2021 har gemensam utvärderingsresurs finansierats i ett halvår.  
Samspelet har arrangerat utbildningar och konferenser där övriga förbund inbjudits. 
 
Medlemssamråd 
Tidigare medlemssamråd har skett tillsammans för de sex förbunden inom Värmland/ 
Dalsland. Avsaknaden av dialog med medlemmarna/ägarna var stor varför Karlstad 
kommun tog initiativet och bjöd in till samråd för Samspelet 21-01-12.  
Ett konstruktivt möte som uppskattades av alla deltagande. 
Regionen har åtagit sig att bjuda in till gemensamt samråd under våren 2022. 
 

Finansiell utveckling  
Det egna kapitalet var, som tidigare nämnts, högt år 2020. Även 2021 års egna kapital 
kommer bli högt då bl.a. pandemin inneburit många förändringar samt att utvärderings-
resursen avslutats tidigare än beräknat. Totalt visar 2021 års resultat på minus 660 tkr. 
Inför 2022 finns budget avsatt för arbetsgivarkoordinator/utvecklingsstrateg vilken inte 
rekryterats än. Diskussioner pågår om förbundets behov av kansliresurs. 
Totala kostnaderna uppgår till 10 602 tkr.  Årets resultat är minus 660 tkr. 
Kostnader för kanslifunktionen och styrelse uppgår till 1 598 tkr.  
Kostnader för stödfunktioner och kompetensutveckling kostnader uppgår till 1 764 tkr. 
Strukturella insatser uppgår till 1 035 tkr och individinriktade till 6 235, varav Stegarna 
uppgår till 5 590 tkr. Generellt kan sägas att strukturellt arbete uppgår till drygt 26 % av 
totala kostnaderna, individuella insatser till knappt 59 % och kansliarbetet knappt 15%. 
 
Finansiella mål 
Det övergripande finansiella målet att förbundet har ekonomi i balans har uppnåtts.  
Målet att Eget kapital vid årets slut inte överstiga 1 700 tkr har inte nåtts. En buffert på 
700 tkr har funnits för oförutsedda utgifter. 
Målet att administrativa kostnader inte ska överstiga 15 % av totala kostnaderna har 
uppfyllts trots ökade kostnader för ny hemsida och rekrytering av förbundschef  
Målet att förbundets medel ska hanteras så att hög avkastning uppnås utan att säkerhet 
eller betalningsförmåga äventyras har uppnåtts.  
Styrelsen bedömer att förbundets övergripande mål, har uppnåtts i både individ- och 
strukturinsatser.  
Styrelsen bedömer därför att förbundet uppfyller begreppet god ekonomisk hushållning. 
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Resultaträkning 
Resultaträkning 

  2021-01-01 2020-01-01 

Belopp i tkr. Not -2021-12-31 -2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 9 943 9 881 

Verksamhetens kostnader 2 -10 602 -9 739 

Avskrivningar  0 0 

Verksamhetens resultat  -659 142 

Finansiella intäkter  0 3 

Finansiella kostnader  1 0 

Resultat efter finansiella poster  -660 145 

Extraordinära poster  0 0 

Årets resultat  -660 145 

____________________________________________________________________________ 
 

Balansräkning 
Balansräkning 

Belopp i tkr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Korta fordringar 3 428 321 

Kortfristiga placeringar   

Kassa och bank  5 278 3 964 

Summa omsättningstillgångar  5 706 4 285 

Summa tillgångar  5 706 4 285 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

  Årets resultat  -660 145 

   Övrigt eget kapital  3 723 3 578 

Summa eget kapital  3 063 3 723 

Skulder 

     Kortfristiga skulder 4 2 643 562 

 Summa kortfristiga skulder   2 643 562 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  5 706 4 285 

________________________________________    
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Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i tkr.  2021-12-31 2020-12-31 
 
Årets resultat  -660 145 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  -660 145 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -107 181 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  2 081 -2 211 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  1 314 -1 885 
 
Årets kassaflöde  1 314 -1 885 
Likvida medel vid årets början  3 964 5 849 
Likvida medel vid årets slut  5 278  3 964 
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Driftsredovisning 

 Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Avvikels
e 

2021 

Utfall 
2020 

Belopp tkr 

 

 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

Administration 800 - 1 227 1227 1 300 +73 - 1 180 1 180 

Processtöd 801 - 781 781 670 -111 - 619 619 

Styrelse 802 - 173 173 220 +47 - 197 197 

Kompentensutveckling 
803 

-  177      177 250 +73 - 143 143 

Arbetsgivarkoordineri
ng 804 

- 759 759 760 +1 - 748 748 

Projekt våld i nära 
relationer 805 

- 47 47 100 +53 - 8 8 

Jämställdhet 806 - -31 -31 200 -231 - 140 140 

Nollplacerade 807 - 384 384 425 +41 - 179 179 

Utvärderare 808 - 199 199 450 +251 -   

Projekt Stegen 
Kristinehamn 822 

- 1 538 1 538 1900 +362 - 903 903 

Projekt Stegen 
Karlstad 824 

- 4 052 4 052 4 300 +248 - 3 408 3 408 

Projekt Samspelet på 
arbetsplatsen 831 

- - - - - - 610 610 

Projekt 
Rehabkoordinering 
832 

- - - - - - 242 242 

Projekt Skaparkraft 
833 

- - - - - - 482 482 

Projekt Lärling 834 - 645 645 660 +15 - 207 207 

Projekt TRIS 
Hammarö/Grums 846 

- 152 152 130 -22 - 550 550 

Projekt Tillitsbyrån 
850 

- 500 500 500 - - 145 145 

Finansiering 9 943 - 9 943 -9 918 +25 9 881 - -9 881 

Summa 9 943 10 603 -660 -1 947 + 1 287 9 881 9 740 145 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Någon förändring av redovisningsprinciperna har inte gjorts under året. 

Noter 
Not 1. Verksamhetens intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31 

 

Driftbidrag från staten 4 959 4 928 

Driftbidrag från Grums kommun 161 160 

Driftbidrag från Karlstads kommun 1 616 1 590 

Driftbidrag från Kristinehamns kommun 417 434 

Driftbidrag från Hammarö kommun 285 280 

Driftbidrag från region  2 480 2 464 

EU-medel och andra bidrag  25 25 

Övriga intäkter 0 0 

Summa 9 943 9 881 

 

Not 2. Verksamhetens kostnader  

  2021-12-31 2020-12-31 
Köp av tjänster  9 481 8 072 
Övriga externa kostnader  1 121 1 667 
Summa verksamhetenskostnader  10 602 9 739 
 

 

Not 3. Kortfristiga fordringar 

  2021-12-31 2020-12-31 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  48 0 
Övriga fordringar  380 321 
Summa kortfristiga fordringar  428 321 

 

 

Not 4 Kortfristiga skulder  

  2021-12-31 2020-12-31 
Leverantörsskulder  2 587 504 
Övriga skulder  56 58 
Summa kortfristiga skulder  2 643 562 
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Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
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Samordningsförbundet 

Utskriftsdatum Sid(or) 

2021-01-12 1(8) 

Årsredovisning av finansierad deltagarinsats genom Samspelet 

Projektets namn: Stegen Karlstad 

Projektägare: Malin Rådman 

Projektledare: Camilla Nykvist 

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen i 
Värmland och Karlstad, Hammarö och Grums kommun 

Måluppfyllelse 

Stegens mål mäts b.la mot indikatorer (?st) som deltagarna besvarat vid 2 månaders 

deltagande och vid avslut. Därutöver har vi ytterligare 3 mål. Stegen Karlstad uppnår 6 

av 10 mål under 2021. Stegens mål för 2021 är således följande: 

1. Minst 200 kvinnor och män deltar i Stegarna under 2021
(Gemensamt mål för båda Stegarna) Resultat: uppnått.

2. Antal platser för medborgare från Hammarö och Grums ska öka jämfört
med 2020. Resultat: uppnått

3. Antal konsultationer och SAMSIP-möten, initierade från parterna med
processtöd från Stegarna, ska uppgå till minst 80 ärenden.
Resultat: uppnått

4. 100 % av deltagande kvinnor och män ska vid avslut ha en tydlig
planering till mottagande part/parter. Resultat: ej uppnått

5. 90 % av deltagande upplever att de får det stöd de behöver
(>5) Indikator 1,3,5. Resultat: ej uppnått

6. 90 % av deltagande upplever eget inflytande i sin process (>5) Indikator
2, 7. Resultat: ej uppnått

7. 75 % av deltagande upplever sig redo att arbeta eller studera (>4)
Indikator 6. Resultat: ej uppnått

8. Ökat antal tillfällen med deltagares användarinkludering för utveckling av
insatsen. Resultat: uppnått

------------------------1-�sffA�Mllii;jS�
]
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Samordningsförbundet 

  

Utskriftsdatum 

2020-11-30 

Sid(or) 

1(4) 

Årsredovisning av finansierad deltagarinsats 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 5 2 22 14 71 29 

Fortsatt rehab 4 4 17 29 50 50 

Sjukdom 10 8 43 57 56 44 

Flytt 2 0 9 0 100 0 

Övrigt 2 0 9 0 100 0 

Totalt 23 14 100 100 

  

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. 

När det gäller kvinnor är siffran 39 % och män 43 %. Dessa siffror är bättre jämfört 
med förra året. 
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Av de 18 personer som avslutades p.g.a. sjukdom, har 12 deltagare fått eller utreds för 
en sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket är ett resultat i sig då dessa har fått hjälp att 
utreda vilken ersättning som är rätt för dem. 

Genomförande och Arbetsprocess 
Hur har arbetsprocessen fungerat gällande kvinnor och män? 

 

Antal Antal 

totalt 

Könsförde ning (%) 

Antal deltagare Kvinna Man Kvinna Man 

Antal deltagare m personuppgifter 48 33 81 59 41 

Anonyma deltagare 0 0 0 ######### ######### 

Nya deltagare 21 14 35 60 40 

Avslutade deltagare 23 14 37 62 38 

Konsultationer 13 8 21 62 38 

Flödet på deltagare har under året har varit jämnt och på liknande nivå som förra året 
vilket är bra jobbat av parterna som remitterar med tanke på pandemin. Antalet 
konsultationer har under året varit fler än förra året (13). 

 

Antal Procentuell fördelning Könsfördelning (%) 

Tid i insats Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

0-3 mån 1 0 4,5 ######### 100 ######### 

4-6 mån 6 1 26 7 86 14 

7-12 mån 5 2 22 14 71 29 

13-18 mån 1 7 4,5 50 12 88 

19-24 mån 4 4 17 29 50 50 

25 mån - 6 0 26 ######### 100 ######### 

Totalt 23 14 100 100 ######### ######### 

Genomsnittstiden i Stegen har varit längre för de som skrevs ut 2021 än året innan, 
dryga 14 månader jämfört med dryga 10 månader 2020. Förklaringar till detta kan 
tänkas ligga i att processen med att få ut deltagare i arbetsträning har tagit längre tid 
p.g.a. pandemin. En del deltagare har vi hållit under armarna genom att gå 
promenader med dem i väntan på en arbetsträningsplats. Dessutom har vi haft ett 
accepterande förhållningssätt och låtit deltagare stå kvar inskrivna i väntan på att 
Arbetsförmedlingen har tagit över deltagaren utan att det blivit glapp i aktiviteter. 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 

Samverkansprocess 
Hur fungera 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 
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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. Likt förra året har de flesta SAMSIP och uppföljning 
av SAMSIP hållits digitalt, vilket har gjort att samverkan kunnat upprätthållas på en bra 
nivå. 

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, 
friskvården i Värmland. 

När det gäller arbetsträningsplatser är det jämnt fördelat mellan kommunala platser 
(AME+ övriga förvaltningar) och privata företag. Vi har en deltagare på Sannhall och en 
på Distriktsveterinärerna, ingen deltagare inom region Värmland. Ytterligare 
samverkanspartners bland företagen är de företag vi haft arbetsträning i grupp hos" 
Samspelet på arbetsplatsen", Stadshotellet och Herrgårdscampingen. Denna insats 
låg nere under ett år för att under våren 2021 tas upp igen. Ytterligare en grupp inom 
"Samspelet på arbetsplatsen" startades på Östervik under hösten 2021. 

SAMSIP-ombudsmöten har hållits vid tre tillfällen under året och dessa möten är en 
viktig grundpelare i att upprätthålla och vidareutveckla god samverkan mellan 
parterna. 

Arbetet med att upptäcka våld i nära relationer har fortlöpt under året genom de 
enkäter vi använder med deltagarna. En deltagare har fått hjälp till kommunens 
samordnare i dessa frågor. Övriga som svarat ja har antingen tackat nej till stöd eller 
tyckt sig ha stöd via de kontakter de redan har, ex. psykiatrin. En digital lokal 
kompetensutvecklingsträff hölls av Stegen den 16 april med temat Våld 
i nära relationer. Anita Kruse, sakkunnig i våldsfrågor höll ett föredrag under två 
timmar. Sista timmen innehöll diskussion i storgrupp kring ämnet. Ca 30 deltagare, 
mestadels handläggare/behandlare, några chefer från alla 
parter deltog. 

Hur fungerar styrgruppsarbetet? Behov av förändring? 

Det hölls tre styrgruppsmöten under året. En styrgruppsutbildning påbörjades under 
ledning av förbundschefen, det sista som är kvar av utbildningen kommer genomföras 
under 2022. 

Avvikelser 

Har några avvikelser lyfts? Inom vilket/vilka områden tex resurser, kunskap osv 

Inga avvikelser, men guldkorn har lyfts. En person där ingen samordning fanns men 
behov. På kort tid ordnades en SAMSIP trots inga identifierade kontakter fanns. Det 
fungerar väldigt bra med samverkan för alla parter genom SAMSIP-ombudens hjälp 
som ingångar. I Kristinehamn är det korta vägar för att samordna/samverka 

Hur har ni arbetat med användarinvolvering i insatsen/projektet? 

rålla 
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Nätverket inom FINSAM Värmland/Dalsland som projektledaren deltagit i under året 
har genomfört workshops med alla förbunden i Värmland/Dalsland. Vid årsskiftet 
upplöstes detta nätverk, men projektledaren kommer fortsätta hålla i grundutbildningen 
vid efterfrågan, en utbildning är redan inbokad till vecka 10. Projektledaren har under 
året hållit i grundutbildningen i tjänstedesign i egen regi tillsammans med 
förbundschefen. 

Under 2022 kommer deltagarråd startas upp, första träffen är den 1 februari. 

Vilka är projektets styrkor? Beskriv kortfattat gärna ut ett jämställdhetsperspektiv 

Stegen har uppbackning av parternas chefer och främst projektägaren, vilket 
underlättar arbetet med samordning av deltagarna. 

Det har under många år nu varit kontinuitet bland Stegens personal, vilket gör att tid 
och energi kan läggas direkt på deltagarna. Stämningen är god i personalgruppen, där 
prestigelöshet råder och personalen besitter lång erfarenhet av arbete med 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns blandad kompetens från nästan alla 
förbundets parter, inkl. arbetsterapeutisk kompetens. 

Personalen är också flexibla och öppna för förändring. Under året har arbetet med BIP 
introducerats och alla har gått utbildningen och progressionsmätning har påbörjats. 

De resultat som kom fram i BIP-studien har också beaktats. En deltagare har samma 
samordnare från SAMSIP till utskrivning och för att överlämningen till 
Arbetsförmedlingen ska ske så tryggt som möjligt är både Stegen och 
Arbetsförmedlingen med parallellt under en ut- och inslussningsfas. Detta för att också 
undvika glapp mellan aktiviteter. Det förs också en levande diskussion om hur vi 
samordnare ser på deltagarnas förmåga att komma ut i arbete och har en 
"sparringkultur" så vi kan stötta varandra med våra deltagare. 

En styrka är också att det finns förutsättningar att ha täta kontakter med deltagarna, 
vilket gör det möjligt att stötta deltagarna hela vägen mot arbetsmarknaden/studier 
eller till rätt instans. Genom att få en helhetsbild kring deltagarens livssituation, ger 
möjlighet till att ge deltagaren rätt insatser. 

Budgetuppföljning med prognos 

Samma budget som tidigare. 

Datum oc /Underskrift av projektägare 
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Årsredovisning av finansierad deltagarinsats genom Samspelet 

Projektets namn Lärlingsutbildning Komvux som särskild utbildning 

Projektägare Madeleine Bäckström, rektor Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads kommun 

Projektledare lngaBritt Watz, samordnare på lärlingsutbildning, Komvux som särskild 

utbildning 

Samverkans parter 
Samspelet 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen, Komvux som särskild utbildning 

Måluppfyllelse 

Vi har under första året startat fem olika inriktningar vilket skapat en attraktiv 
utbildning för både kvinnliga och manliga sökande. Under detta verksamhetsår har vi 
haft två kursstarter med sju lärlingselever per start, vilket är en god marginal över 
projektets mål. Grupper:ga består idag av tolv elever med enbart kvinnor då de män som 
ansökt och påbörjat har avbrutit på grund av olika orsaker som övergång till annan 
praktik, annan placering samt anställning. Som tidigare nämnts ser vi att 
lärlingsutbildningen attraherar både män och kvinnor och att den stora dominansen av 
kvinnor är positivt då det är en målgrupp som idag har stora utmaningar med att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Genomförande och Arbetsprocess 
Arbetsprocessen kring elevrekryteringen har under det första året haft vissa försvårande 
omständigheter på grund av pandemin. Vi har ändå lyckats uppfylla projektets uppsatta 
mål gällande rekrytering av elever, uppstart och genomförande. 
Under första delen av 2021 har vissa utmaningar funnits då man på flera aktuella 
arbetsplatser ej funnit det lämpligt att ta emot lärlingar på grund av bland annat 
pandemin. Trots vissa försvårande omständigheter kunde planerad start genomföras 
vilket innebar att första gruppen kunde starta upp i februari 2021. Efter samråd med 
projektets styrgrupp beslutades att den andra starten tidigarelades till augusti 2021, i 
stället för januari 2022, då ett högt söktryck fanns. 

Genomförandeprocessen har under året varit en löpande utvecklingsprocess med målet 
att kvalitetssäkra utbildningsformen. Här har Skolverkets lärlingsnätverk, det regionala 
lärlingsnätverket samt övrigt nätverkande med andra lärlingsutbildningar varit 
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värdefulla faktorer som varit till stort stöd för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. 
Det kan även nämnas att vårt nätverksarbete inte bara stärkt vårt utvecklingsarbete utan 
det har även bidragit till att vår utbildning stärkt andra utbildningars kvalitets- och 
utvecklingsarbete. 

Har något förändrats under året som gått? 
Vi ser att lättnader av tidigare Coronarestriktioner har underlättat, till viss del, i både 
rekrytering och i lärlingsplatsanskaffning. 

Finna planer på förändring för kommande år? 
Förändringar kring upplägg och genomförande har diskuterats under året och kommer 
under 2022 verkställas. Vi kommer inför varje start och avslut av kurs genomföra två 
veckor med teori på skolan. Detta för att tid ska finnas att stämma av lärlingarnas 
studieplaneringar och därmed ha möjlighet och tid att arbeta klart med ej genomförda 
kursmoment. 

Vi kommer fortsätta arbeta med utveckling av vårt digitala utvärderingsverktyg, 
upplägg, imiktning och genomförande, för att kvalitetssäkra utbildningens syfte och 
mål, både gällande den kontinuerliga driften ( undervisning, lärlingsplatser, handledare) 
som vad och hur övergång mot arbetsliv ska ske. 

Övrig förändring är att vi under 2022 kommer utöka med fler lärare som kommer 
stärka upp i vissa kurser. 

Samverkans process 

Hur fungerar samverkan kring och med deltagande kvinnor och män? 

Vår samverkan bygger på ett nära samarbete med handledare, lärling, lärare. 
Samverkan mellan dessa parter sker både via fysiska- och digitala möten. Vi arbetar 
och uppmuntrar till ett öppet klimat där vi genom ett relationsskapande arbetssätt 
utvecklar utbildningen med varje elev i fokus utifrån förutsättningar, styrkor och 
utmaningar. 

Vi har under 2021 arbetat in Teams som en gemensam kommunikationsplattform för 
våra elever vilket har varit en utvecklande och positiv del i samverkansprocessen. 

Övrig samverkan med projektets samverkansparter har under året utvecklats positivt. 

Hur fungerar styrgruppsarbetet? 
. 

. 

Vi har under året haft en god och väl fungerande strukturell organisation kring 
styrgruppsarbetet. Planerade möten har genomförts där det i dagordning tydligt har 
preciserats syfte och mål. Alla parter i styrgrupp har varit representerade och aktiva 
under årets styrgruppsmöten. 
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