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Ankomstdatum:

Dnr:

Ansökan om finansiering av insatser/projekt
Ansökan om medel till:

Tillitsbyrån
…………………………………………..……………………………………………………………

Namn på projektet/insatsen

Ansökan inlämnad av:
Namn
Martin Karlsson

Epost

Telefon

martin.karlsson@grums.se

0555-42051

Bakgrund
Beskriv bakgrunden och orsaken till varför projektet/insatsen bör finansieras av medel från
Samspelet enligt tidigare beskrivna fakta och kriterier.
Om insatsen är förebyggande bör det tydligt framgå i ansökan.
Här ska historiken till projektet ingå, vad behovet av insatsen är grundat på – vilka analyser som
gjorts - samt vilka befintliga problem som ska lösas. Behovet av samordnad rehabilitering ska
framgå både ur individ- och verksamhetsperspektiv.
Grums kommun har i samarbete med Region Värmland och med stöd av SKR påbörjat ett arbete för att
förbättra folkhälsan i Grums kommun. Ett pilotprojekt som startades upp hösten 2016. Ett första steg i
arbetet var genomförandet av en grundanalys som inkluderade kartläggning av ett stort antal faktorer
kopplade till livsvillkor och folkhälsa i Grums kommun. Målet med kartläggningen var att skapa en
gemensam nulägesbild för kommunen och Region Värmland.
Resultat av grundanalys av offentliga data tyder på att välmåendet är lägre i Grums kommun än i
jämförbara kommuner, och att det finns stora skillnader mellan olika grupper inom kommunen. Framförallt
kvinnor, och då i synnerhet yngre och medelålders kvinnor (20-49 år), framstår som en grupp där
välmåendet är betydligt lägre än i andra kommuner. Men även unga män sticker ut som en grupp med
lägre välmående än deras jämnåriga i andra kommuner (16-29 år). Vidare noteras en problematik kring
självskadebeteende och självmordstal som legat på relativt höga nivåer under ett antal år (Rapport Lumell,
2017).
I det fortsatta arbetet med kartläggningen av livsvillkor och folkhälsa Grums kommun, fördjupades studien,
inom målgrupperna med lägre välmående. En arbetsgrupp tillsattes sommaren 2018 bestående av
personal från Grums kommun och Region Värmland för att förstå bakomliggande problematik och
strukturer samt kommunens så kallade tjänsteutbud. Workshops med interna och externa aktörer,
djupintervjuer med målgrupper och kommunens verksamhetsledare samt samtal med ungdomar har lett
till insikter och nya perspektiv i det fortsatta folkhälsoarbetet. Eftersom de målgrupper som utkristalliserat
sig (under omvärldsspaning och analysperiod) är gemensamma för både kommunen och Regionen så är
en nyckelfråga att hitta samverkan och arbetsformer som går hand i hand för den enskilde och
målgruppen.
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Behovsgrupp
Här beskrivs vilka insatsen riktar sig till. Beskriv om avgränsningar finns.
Hur har gruppen identifierats?
För att möta upp behov, förebygga och på sikt minska insatser inom olika områden för individen och de
huvudmän som sedan blir aktuella, har arbetsgruppen avgränsat behovsområde samt målgrupp.
Målgruppen i Grums kommun i det fortsatta projektet är unga och unga vuxna, ålder 15-29 år. Idag rör
det sig om 1 351 individer, fördelning 706 män och 645 kvinnor (SCB). Folkhälsostudien har visat att
tidiga insatser är i många fall helt avgörande om målgruppen ska kunna slutföra skolgång samt etablera
sig på arbetsmarknaden.
Kartläggningen och arbetsgruppens fortsatta undersökningar och insiktsarbete visar att denna målgrupp
är viktig för att stärka välmåendet i kommunen. Detta har skett genom studier av statistik (bl a RKA),
workshops med olika interna och externa aktörer samt med ungdomar på fritidsgård, intervjuer med
ungdomar och verksamhetsföreträdare. Samtal har skett med forskare, bl a från Karlstads universitet.
Arbetsgruppen har också tagit del av projektet Omställning (finansierat av Finsam), där tillit som begrepp
och tillitstriangeln som koncept var något som växte fram som var avgörande för att lyckas i arbetet med
sjukskrivna.

Syfte
Beskriv syftet med projektet/insatsen.
Syftet med projektet är att utforma en Tillitsbyrå som är en organisering inom kommunen för att möta
komplexa behov genom samskapande med målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer. Det
innebär att medvetet utforma och ställa om såväl övergripande system som praktiska arbetssätt i
vardagen. Allt byggt på invånarnas behov och fortsatta medverkan och i nära samverkan med lokala
orgaisationer som omger dem.
Tillit = Tillit skapas genom att det finns logik, autencitet och empati i utbytet och samspelet mellan
personer, verksamheter och organisationer. Tillit är en förutsättning för värdeskapande relationer och
samspel mellan personer, verksamheter och organisationer och skapar i sin tur känsla av sammanhang.
Organisering = Organisering är en struktur att arbeta i. Det är inte en organisation utan en
överenskommelse om ett visst arbetssätt kring en viss fråga eller målgrupp.
Komplexa behov = individens hälsa och hälsoutveckling beror av ett stort antal samverkande och
sammankopplade faktorer som beskrivs i modellen för hälsans bestämningsfaktorer. Varje individs unika
behov för att skapa och bibehålla hälsa och hälsoutveckling är ett komplext nätverk av sammankoplade
faktorer.
Samskapande = Samskapande innebär att flera personer, verksamheter och/eller organisationer arbetar
tillsammans och på likavärdiga villkor från agendasättande till genomförande och uppöljning.
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Mål
Beskriv vilka mätbara mål som ska uppnås med projektet/insatsen.
Effektmål – Vilken effekt ska uppnås genom projektet/insatsen?

Effektmål är långsiktiga strategiska mål som väntas komma ut av projektet.
Effektmål utgör resultatet av kvantitativa- och/eller kvalitativa effekter som styrelserna förväntar
sig ska uppnås i framtiden om finansiering beviljas
Den långsiktiga effekten är att skapa bättre förutsättningar för att stärka och nå god och jämlik hälsa i
Grums kommun.
Detta sker genom att Tillitsbyrån på kort sikt bidrar till:
På samhällsnivå
- Bygga förmåga att hantera komplex problematik
- Skapa bättre förutsättningar för behovsanpassade insatser
För individ, målgrupp innebär det en förbättring inom:
- antal ungdomar som slutför grund- och gymnasieskola
- behörighet till fortsatta studier,
- sysselsättningsgrad,
- skolfrånvaro

Projektmål – Vad är målet för projektet?

Beskriver hur målet ser ut för projektet/insatsen och deltagarna.
Tex hur man ska arbeta, resultatet för deltagare osv
Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tillämpbara (SMART) samt
tidsatta.
1. Utifrån Tillitsbyråns tillkomst och metodarbete är målet att verksamheterna inkluderar användarnas
behov och därmed förändras arbetssättet från system till målgruppsanpassning i en komplex problematik:
- Integrera och använda kunskapen om målgruppen i beslutsprocessens alla steg via Växtriket
- Tillvarata insikter och kunskap för att utforska underliggande strukturer för att möta målgruppens
komplexa behov
- Behovsanpassat arbetssätt i kommunala verksamheter samt externa aktörer
2. För individer/målgrupp ska behovet av behandlande/rehabiliterande insatser minska genom:
- Att via relationsskapande synliggöra och tidigt bryta normbrytande beteende, såsom skolfrånvaro,
skolmisslyckande, riskbruk och kriminalitet
3. Kommunens kostnader för rehabiliterande insatser minskar genom:
- Att behovet av rehabiliterande/behandlande insatser minskar
- Resurserna fördelas till förebyggande och främjande insatser
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Processmål – Vad ska samverkansprocessen leda fram till?

Vad ska samverkansprocessen leda till? Samordning, samverkan och samarbete!
Hur är integrering tänkt i partens/parternas ordinarie verksamhet/verksamheter?
Hur är implementering av insatsen tänkt hos någon/några av parterna?
Målet är inte att bygga en ny organisation utan att skapa en organisering med flera tillitsagenter som
arbetar i olika verksamheter - offentliga, privata och idella organisationer, med ett gemensamt fokus på
individ och olika grupper. Inom Tillitsbyrån samordnas insatser utifrån målgruppens behov för att
förändring ska ske på tre olika nivåer; individ, systemet och platsen.

Organisation
Här ska projektets/insatsens organisation och bemanning beskrivas.
Lista ingående parter och dess åtaganden gällande tillskjutande medel i form av personal,
kostnader för lokaler, IT etc. som en medfinansiering i insatsen?
Hur kommer samverkan ske? Vad är förbundets del?
Tillitsbyrån bemannas av en processledare som samordnar ett antal tillitsagenter som finns i kommunens
olika verksamheter. Processledaren svarar mot styrgruppen Växtriket som består av ansvariga inom skola,
barn och omsorg, folkhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, vårdcentral och familjecentral. Vid behov deltar Af
och Fk. Tillitsagenterna arbetar tillitsbaserat, dvs realtionsskapande, med målgruppen på olika sätt samt
med lotsning av individer till andra verksamheter/huvudmän. Detta arbete genererar kunskap om
målgruppen och om andra verksamheters/organisationers arbete med målgruppen. Processledaren är
ansvarig för att ta tillvara information och kunskap som genereras genom agenternas arbete, se till att den
blir vägledande i beslut som fattas inom styrgruppen Växtriket och för att utifrån den initiera och genomföra
undersökande arbete i syfte att ge insikter som genom samverkan kan omvandla arbetet i olika
verksamheter/organisationer för ett mer behovsanpassat arbetssätt.
Tillitsagenterna finns redan idag i kommunens olika verksamheter såsom arbetsmarknadsenheten, skolan,
familjecentralen, fritidsgården m fl. Grums kommun medfinansierar insatsen dels genom befintlig personal
(agenter) och tillhörande lokalkostnader, utrustning mm men också dels genom att medfinansiera tjänsten
processledare för Tillitsbyrån. Region Värmland ämnar att delfinansiera insatser, bl a genom att
folkhälsostrateg och tjänstedesigner stöttar processledaren och Tillitsbyrån. Samspelet finansierar, ingår i
styrgruppen samt bistår med kunskap och erfarenhet från pågående arbete inom förbundet.
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Verksamhetsbeskrivning/ Arbetssätt
Hur kommer arbetet att bedrivas?
Vad är nytt? Vilka är de nya metoderna?
Hur främjar insatsen ökad samverkan/samarbete?
Hur kommer arbetssättet bidra till måluppfyllelsen?
Hur säkerställer ni att man arbetar på rätt sätt, i tänkt riktning?
Målet med processen kan gärna beskrivas i en aktivitetsplan med tidsatt utvärdering.
Styrgruppen Växtriket representeras av chefer inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknadsenheten, skola, förskolor, utbildning, kultur och fritid, vårdcentral samt samordnare
folkhälsa och samordnare Familjecentralen. Ibland finns Af och Fk representerade på mötena. Syftet med
styrgruppen är att få ett gemensamt perspektiv på barn och unga/unga vuxna i Grums kommun.
Styrgruppen kommer ha ett tydligt mandat, uppdrag och strategi för målgruppen 15-29 år utifrån
föreslaget fokusområde. Växtriket ska fatta beslut för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen samt
utveckla kommunens arbetssätt. Styrgruppen Växtriket träffas regelbundet på Familjecentralen.
En ny arbetsgrupp, underställd Växtrikets styrgrupp, startas upp för att skapa ett gemensamt forum.
Arbetsgruppens namn är Tillitsbyrån. Idag finns inte tjänsten till att driva och utveckla Tillitsbyrån utan det
behövs en processledare som leder arbetet med agenterna samt är kontaktperson till styrgruppen.
Utifrån uppdrag, beslut och strategier från styrgruppen, baserat på målgruppens behov och utmaningar,
regleras arbetsgruppens insatser.
Det nya med Tillitsbyrån är att medvetenhet skapas kring den kunskap om målgruppen och om de aktörer
som möter målgruppen som genereras genom tillitsagenternas arbete. Kunskapen används sedan i
beslutsprocessens olika steg, från problemformulering till genomförande och utvärdering. Agenterna har i
uppdrag att arbeta tillitsbaserat enligt tillitstringeln i sitt arbete med målgruppen, dvs man möter
individerna utifrån deras logik, med autencitet och empati. Tillit som begrepp och tillitstriangeln som
koncept var något som växte fram som avgörande för att lyckas i arbetet med sjukskrivna inom ramen för
Projekt Omställning som Finsam och Värmlandsförbunden finansierade. Lärdomar från projektet kommer
även lyftas in i Tillitsbyråns arbete.
Processledarens roll är att fortsätta ett utforskande arbete utifrån individ, systemet och platsen för att
fortsätta insiktsarbetet kring de underliggande strukturer som ligger till grund för den problematik Grums
kommun hanterar. Processledaren är också ansvarig för att målgruppens behov beaktas i Växtrikets
beslutsprocess samt att insikter från det utforskande arbetet omsätts i nya projekt i samverkan med olika
aktörer.
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Jämställdhet och mångfald
Beskriv hur ni kommer arbeta utifrån jämställdhet och mångfald i projektet
Jämställdhet och mångfald är viktiga perspektiv i arbetet med att synliggöra skadliga strukturer och
samhällsnormer. Hela projektet är uppbyggt på mångfald och jämställdhet då både styrgrupp och
arbetsgrupp består av yngre och äldre män och kvinnor från olika perspektiv, med olika bildningsnivåer,
olika bakgrunder, olika kulturer och med olika mandat. Tillsammans både skapar de och hjälps åt att
långsiktigt säkerställa en jämställd utgångspunkt som processen kan växa vidare ur.
I projektformuleringen ingår även att individerna i målgruppen ska inkluderas i de beslutsprocesser som
berör dem, där mångfald och jämställdhet blir viktigt för att garantera en bredd. På det viset kommer
även de att bidra till att en gemensam och flexibel struktur av tjänster och stöd växer fram i kommunen
för att möta allas individuella behov och potential. Skapandet av lösningar och förmedlingar av adekvat
stöd för alla individer i målgruppen (oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, ursprung, hudfärg, ålder
osv) har i sig ett solitt stöd i den lagbundna kommunala strukturen i sin helhet. Tillitsbyrån kommer
arbeta utrifån ett normkritiskt perspektiv med målgruppen. Individerna ska ha likvärdiga villkor för
inflytande och möjligheter till påverkan.

Användarinvolvering
Hur kommer ni arbeta med att ta tillvara deltagares/användares erfarenheter, åsikter och behov
i insatsen?
Arbetsgruppen (tillitsagenterna) kommer att vara i direktkontakt med individerna i målgruppen.
Agenternas mandat är att säkerställa att de delar av tjänsteutbudet som de vidarebefordras till är
baserade på just de erfarenheter och behov som ungdomarna själva uttrycker. Hela arbetet kommer ske
i samverkan där mötet mellan målgruppen och tillitsagenterna är själva stommen i processen, utifrån
vilken stygruppen och det kommunala och regionala ramverket formar de grenar som möjligheterna kan
gro från.
Andemeningen skulle kunna förklaras som att målgruppen går från att vara mottagare av insatser till
medskapare av insatser.

Projekttid
Hur länge är det tänkt att insatsen ska finansieras från Samspelet?
Insatsen är tänkt att pågå i 5 år, därefter är arbetssättet integrerat i Grums kommuns tjänsteutbud.

Postadress:

Besöksadress:

Organisationsnr:

Bankgiro:

Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD

Trädgårdsgatan 1A,
652 26 Karlstad

222000-2477

167-3094

Internet: www.samspelet.se

Samordningsförbundet

Utskriftsdatum

Sid(or)

7(10)

2020-03-26

Projektägare
Vem är projektägare?
Projektägaren har fullt arbetsgivaransvar och ansvarar, tillsammans med styrgruppen, för att
verksamheten bedrivs enligt fastställd plan.
Rapport sker kontinuerligt till förbundschefer enligt fastställd plan
Ägaren ansvarar för att gällande lagar, förordningar och riktlinjer, vilka berör
uppdraget enligt projektplanen, följs.
Grums kommun, Kultur- och fritidschef, Martin Karlsson

Plats för projektet/insatsen
Var ska projektet/insatsen bedrivas? Gemensam lokal?
Projektet har sin utgångspunkt från familjecentralen i Grums.

Styrgrupp
Beskriv styrgruppens roll och vilka chefsfunktioner som representeras
Ska det finnas en referensgrupp, ett samverkansteam eller dylikt kopplat till insatsen?
Vilka ska ingå och med vilket uppdrag?
Styrgruppen för projektet liknar densamma för Folkhälsoprojektet, dvs kommunchef, socialchef, chef
IFO, Skol- och utbildingschef, Kultur- och fritidschef, Grums komun samt enhetschef Vårdcentral
Region Värmland. Styrgruppen utökas dock med representanter från Af, Fk och Samspelet.
Styrgruppens huvudsakliga roll är att säkerställa en öppen och regelbunden kommunikation. Ha
regelbundna fysiska möten och gemensamma aktiviteter för styr- och arbetsgrupp, samt målgrupp, där
metod kan skapas och utvärdering genomföras löpande.
Detta gör att uppföljning och nya kretaiva lösningar kan tillföras efter behov och att lyhördheten för
målgruppens behov förblir aktiv och gemensam.
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Uppföljning och utvärdering, Rapportering
koppla gärna till skrivningen under rubriken kriterier

Hur ska uppföljning ske, vilka parametrar? SUS ska ingå
Uppföljning och utvärdering på projektnivå och deltagarnivå
Uppföljning gällande samordning/samverkan och samarbete
Koppling till extern utvärderare?
Socioekonomiskt bokslut/ payoff?
Hur, och när, ska projektet rapporteras?
Projektet Tillitsbyrån kommer rapportera till Samspelets styrelse och beredningsgrupp med
delrapporter under projekttiden. En rapport per halvår i två år därefter en rapport per år kommer att
lämnas in.
Folkhälsoekonom från enheten Hållbar utveckling på Region Värmland kommer att följa projektet. En
baseline fastställs för att sedan kunna se om kostnader för behandlande insatser minskat under
projekttiden. Mätbart är också antal ungdomar som slutför grund- och gymnasieskola, behörighet till
fortsatta studier, sysselsättningsgrad, skolfrånvaro och som lyckas bryta tidigt normbrytande beteende
som riskbruk och kriminalitet under projekttiden.
Folkhälsostreteg och tjänstedesigner från enheten Hållarb utveckling på Region Värmland kommer att
följa projektet för att stötta processledaren samt för att utvärdera arbetet. Syftet att testa om en
Tillitsbyrå kan vara ett sätt att hantera komplexiteten i målguppens behov följs upp genom att mäta de
projektmål som satts upp.
Under pågående projektet kommer processledaren sprida kunskap inom Samspelet till Samspelets
övriga kommuner samt parterna i stort.
Region Värmlands Kultur och bildningsnämnd, med ansvar för regionens folkhälsoarbete samt SKR
följer projektets utveckling för att ta vara på framgångsfaktorer som kan spridas till fler kommuner.
Projektet följs också av forskargrupp på KAU som driver egen forskning om suicid och
makulinitetsnormer med utgångspunkt i bland annat Grums kommun.
Projektets arbete dokumenteras och utvärderas genom en skriftlig rapport som enheten Hållbar
utveckling på Region Värmland ansvarar för.
Marie Stenman (tjänstedesigner/verksamhetsutvecklare), från Försäkringskassans huvudkontor, har
tagit kontakt med arbetsgruppen för att ta del av resultaten från folkhälsostudien. Försäkringskassan
kommer med Arbetsförmedlingen (huvudkontoren), ta del av arbetsgruppens reslutat och fortsatta
arbete i folkhälsoprojektet under våren 2020.
Arbetsgruppen kommer ha fortsatt dialog med SKR utfrån framkomna resultat samt fortsatta arbete
under 2020.
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Integrering och implementering
koppla gärna till skrivningen under rubriken kriterier

Hur är det tänkt att insatsen och/eller den nya metodiken ska integreras i ordinarie arbete hos
involverade parter?
Hur är det tänkt att insatsen ska implementeras hos någon/några parter?
Beskriv en plan fört detta, gärna utifrån punkterna När? Var? Hur?
När och var?
Projektet är tänkt att pågå i 5 år för att skapa förutsättningar för en självgående verksamhet inom Grums
kommun efter projekttiden.
- Rekrytering av processledare påbörjas efter beslut om finansiering av projektet Tillitsbyrån.
- Uppstart av Tillitsbyrån beräknas till hösten 2020 och då processledaren på plats.
- Styrgruppen Växtriket fördjupar sig i kartläggningen från folkhälsoprojektet under 2020 samt sprider
information till sina verksamheter.
- Under 2020 påbörjas utbildning i tjänstedesignsinnovation för blivande agenter i Tillitsbyrån.
Hur?
Idén är att processledaren med hjälp av befintliga tillitsagenter ute i verksamheterna ska få igång ett
arbete där kommunen arbetar mer tillitsbaserat, förbättrar samordnande insatser internt/externt samt
lyckas med en resursförskjutning att jobba mer främjande och förebyggande. Vilket på sikt och
förhoppningsvis redan om 5 år ska kunna göra Tillitsbyrån självfinansierad då resurser frigörs från ett
minskat behov av behandlande insatser i Grums. Under projekttiden är tanken även att Tillitsbyrån ska
knyta till sig fler agenter från andra aktörer i samhället, för att bl a stärka samverkan, varpå projektet
också skapar förutsättningar för att bygga en organisering kring en långsiktig förändring där många
involveras i att hantera den komplexa problematiken.
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Budget
Budgeten ska innehålla preciserade uppgifter gällande projektets/insatsens kostnader (och
eventuella intäkter) med specifikation för varje kostnadsslag (även parters medfinansiering).
Här ska klart framgå vad som äskas från förbunden och om någon av parterna är
medfinansiärer och för vad.
Budgeten ska beskriva startårets beräknade kostnader och en budget på årsbasis.
Tidigare erfarenheter från treåriga projekt är att metod och arbetssätt inte hinner implementeras i
organisationen. Därav anser vi att fem år är rimligt för att kunna få fram rätt arbetsmetod i syfte att
organisationer på flera nivåer kan arbeta utifrån framarbetad modell.
Vi söker pengar för att finansiera en processledare som ska driva Tillitsbyrån under fem år.
- Grums kommun bidrar med 100 000 kronor under fem år, totalt 500 000 kronor samt personella
resurser som medfinansiering.
- Region Värmland ämnar att bidra med 100 000 kronor per år, totalt 500 000 kronor
- Region Värmland går även in med personella resurser som medfinansiering. Det gäller designstöd,
processtöd och utvärderingsstöd, vilket beräknas till ca 500 000 kr fördelat på tre personer på 5% under
5 år.
- Från Samordningsförbundet söker vi 500 000 kronor per år, totalt 2 500 000 kronor.
Summan blir totalt 700 000 kronor per år för att finansiera processledare, kontor, marknadsföring, dator,
telefoni och resor förutom medfinansieringen med design-/process och utvecklingsstöd.
Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till totalt 4 000 000 fördelat på:
500 000 kr Grums kommun
1 000 000 kr Regionen
2 500 000 kr Samspelet
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