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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/84 

KS § 105 Lokalt partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge lokalt partistöd 
till Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att lägga 
redovisningarna för 2019 års partistöd till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i fullmäktige har rätt till 
partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som uppfyller kriterierna 
för att få partistöd har inkommit med sina redovisningar enligt reglementet. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 89 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 22 april 2020 
- Sammanställning av prelimininära partistödet för 2020 
- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Moderaterna 
- Ansökan/redovisning från Liberalerna 
- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 
- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 
- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomienheten 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 4
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Ansökan om partistöd 2020 och redovisning av 
partistöd för 2019 

Förslag till beslut 
Då detta är en tydlig politisk fråga lämnas inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i fullmäktige har rätt till 
partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår av kommunallagen samt Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Samtliga partier som uppfyller kriterierna 
för att få partistöd har inkommit med sina redovisningar enligt reglementet. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Beskrivning av ärendet 
Partiernas rätt till partistöd regleras av reglemente för partistöd som antogs av 
fullmäktige 29 april 2015 KF § 85. Syftet är att stärka partiernas ställning i den 
lokala demokratin. 

Politiska partier som är representerade i fullmäktige, som är en juridisk person 
och som har en registrerad lokal partiförening har rätt till partistöd. En 
förutsättning är dock att partiet inlämnar en skriftlig redovisning av hur 
föregående års partistöd använts samt granskningsintyg på blankett antagen av 
fullmäktige. Detta ska inkomma till kommunen senast den 20 april. Samtliga 
partier som uppfyller kriterierna för att få partistöd har lämnat in sina 
redovisningar i tid. 

Blankettens syfte är dels att partiet ska redovisa hur det lokala partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2019, dels 
att äska om partistöd avseende 2020. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Då detta är en tydlig politisk fråga har förvaltningen ingen ståndpunkt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel för utbetalning av partistöd ryms inom budget. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 
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Måluppfyllelse 
De av kommunfullmäktige fastställda styrdokument som berör kommunen i sin 
helhet ska alltid beaktas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 22 april 2020 
- Sammanställning av prelimininära partistödet för 2020 
- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Moderaterna 
- Ansökan/redovisning från Liberalerna 
- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 
- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 
- Ansökan/redovisning från Vänsterpartiet 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 
Ekonomienheten 



Åmåls kommun

Kommunledningskontoret

Ekonomienheten

Kjell Svensson

Översikt partistöd

Benämning

Grundstöd (20% av 310.000 kr = 62.000 kr)

62.000:-/8 partier

Mandatstöd (310.000 kr - 62.000 kr = 248.000 kr)

248.000:-/35 mandat

Förtroendemanna-

utbildning CENTRALT

SUMMA 360 010 kr

Benämning VALÅR 2018

Grundstöd ( 20% av 360.000kr = 72.000kr)

72.000:-/8 partier

Mandatstöd (360.000kr- 72.000 kr = 288.000 kr)

288.000:-/35 mandat

0 kr

Förtroendemanna-

utbildning CENTRALT

SUMMA 360 000 kr

Vid valår fördelas det centrala anslaget ut till partierna.

Vht 111

Val 2018 Mandat Grundstöd Mandatstöd Att utbetala 2019 Utbetalas ej

Socialdemokraterna 15 7 750 kr 106 290 kr 114 040 kr

Vänsterpartiet 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr

Moderaterna 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr

Liberalerna 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr

Centerpartiet 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr

Miljöpartiet 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr

Kristdemokraterna 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr

 Sverigedemokraterna 5 7 750 kr 35 430 kr 43 180 kr  

Parti Tomas Lindström 1 0 kr 7 086 kr 0 kr 7 086 kr

Summa 35 62 000 kr 248 010 kr 302 924 kr 0 kr

50 000 kr

352 924 kr

  utbet.ej 0 kr

  delsumma 352 924 kr

budget -360 000

diff -7 076 kr

Förtroendemannautbildning

2020-04-23

7 750 kr

7 086 kr

50 000 kr

9 000 kr

8 229 kr
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Dnr KS 2020/181 

KS § 106 Årsredovisning 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
Samordningsförbundet BÅDESÅs årsredovisning 2019 för Åmåls kommuns del 
och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ avseende 2019. Samordningsförbundet 
samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna kommunerna Bengtsfors, 
Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Västra Götalandsregionen och Region Värmland. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 90 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 23 april 2020 
- Årsredovisning BÅDESÅ 2019 med bilagor och revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet BÅDESÅ 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 5
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Årsredovisning Samordningsförbundet 
BÅDESÅ 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
Samordningsförbundet BÅDESÅs årsredovisning 2019 för Åmåls kommuns del 
och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats för 
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ avseende 2019. Samordningsförbundet 
samverkar inom rehabiliteringsområdet mellan parterna kommunerna Bengtsfors, 
Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmål samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Västra Götalandsregionen och Region Värmland. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några konsekvenser. Budgeterade medel för årlig 
finansiering till förbundet finns. 

Måluppfyllelse 
Samordningsförbundets verksamhet går i linje med Åmåls kommuns strategiska 
mål att i Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 23 april 2020 
- Årsredovisning med bilagor och revisionsberättelse 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Kommunstyrelsen 
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Innehåll: 

Sammanfattning inkl statistik från System för uppföljning av samverkan, SUS. sid 3 

Könsuppdelad statistik     sid 4 

Verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt:  sid 8 

Bengtsfors   En väg in för vuxna, Bengtsfors  sid 8 

Åmål   Ung-Vux centralen/Drivhuset, Åmål  sid 10 

Dals-Ed  Individ Samverkan, Dals-Ed   sid 12 

Säffle  Samverkanskontoret, Säffle  sid 14 

Årjäng  Samverket/Integrerad samverkan Årjäng  sid 16 

Tjänstedesign – för ökad samverkan 2019   sid 18 

Projekt ALL-IN, Bengtsfors Kommun    sid 18 

FK konsultation, Åmåls kommun    sid 20 

Projekt På spåret     sid 21 

Utbildning/konferenser     sid 21 

Utveckling av samverkan     sid 22 

 

Bilaga 2  Slutrapport Tjänstedesign för ökad samverkan 2019 

Bilaga 3  Slutrapport Omställningen 

Bilaga 4:1, 4:2 Slutrapport På Spåret från Bengtsfors och Åmål 

  



Sammanfattning och redovisning från System för Uppföljning av Samverkan (SUS) 
 
Under 2019 är det 204 deltagare som finns redovisade med personnummer och namn i det 
gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utöver det finns 5 personer som vill vara anonyma 
och 586 deltagare som registrerats som en ”volym”.  Det betyder att sammantaget har 790 
deltagare på ett eller annat sätt kommit i kontakt med aktiviteter som förbundet helt eller 
delvis finansierat under 2019. En del insatser har varit mer coaching, praktiskt arbete med 
individer, men större delen av insatser har bestått mer av att samordna/koordinera ordinarie 
verksamheter utifrån individernas behov. Volymantalen förklaras av att en ökning av 
samordning runt individer och hög grad av konsultativa insatser har ökat under året, 
framförallt i insatserna som sker ute i kommunerna tex Samverkanskontoret i Säffle. Stora 
organisatoriska förändringar har skett i myndigheterna och behovet att hitta rätt stöd utifrån 
medborgaren har ökat, även utifrån medarbetare som behöver samverka kring individerna.  
 
Utöver har diverse utbildningsinsatser och samverkansaktiviteter berört 345 medarbetare hos 
parterna i den finansiella samordningen. Vid varje insats har deltagare räknats enbart en gång 
även om det handlat om flera tillfällen men det förekommer att samma medarbetare deltagit i 
flera olika utbildningsinsatser.  
 
 
 
Redovisning från System för Uppföljning av Samverkan, SUS, kring deltagare i 
finansierade insatser. 
 

  

 
 
Insatsnamn 

Budget 
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågående 

delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Budget  
antal  

v-insats 

 
Antal  

v-insats 

  180 204 92 79 121 5 350 931 

ALL-IN Bengtsfors 10 17 17 2 15       

En väg in för vuxna               93 

En väg in för vuxna individ 50 86 26 22 64 2     

FK konsultation             20 20 

Individ Samverkan 40 48 28 16 28 1     

Individ Samverkan konsultation               57 

Kartläggning/Utvärdering               45 

Omställningen Värmland               68 

På spåret BÅDESÅ 30 23 10 23   2     

Samverkanskontoret             30   
Samverkanskontoret 
konsultation               225 

Samverkanskontoret Säffle   7 7 1 6       

Samverket               48 

Samverket individ 30 18 2 14 4       

UngVux-centralen/Drivhuset               30 

UngVuxcentralen Individ 20 5 2 1 4       

Utbildning             200 220 

Utveckling av samverkan             100 125 

 
 
 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2019&BUDGETAR_FR=2019&MANAD_FR=201901&MANAD_TO=201912&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2019&BUDGETAR_FR=2019&MANAD_FR=201901&MANAD_TO=201912&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=INSATSNAMN&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2019&BUDGETAR_FR=2019&MANAD_FR=201901&MANAD_TO=201912&FINANSFORM=FINSAM%20&SAMORG=Samordningsf%F6rbundet%20Bengtsfors%20%C5m%E5l%20Dalsed%20S%E4ffle%20%C5rj%E4ng&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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Könsuppdelad statistik 
 
 
Deltagarflöden visar att andelen män är högre än andelen kvinnor som deltar i 
individinriktade insatser. Av deltagarna registrerade med personnummer är det 43% kvinnor 
och 57% män. (Jmf 2018 39% kvinnor, 61% män.) 

 
 
 
 
 
 
Åldersfördelningen visar att det är flest personer i åldern upp till 29 år som tar del av 
insatserna. Män är mer representerade i åldern upp till 29 år och kvinnorna procentuellt fler än 
männen i ålderskategorin 45-59 år.  
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Utbildningsnivån är inte särskilt ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. 
Sammanfattningsvist har fler antalet män utbildningsnivån grundskola och gymnasium, då 
antalet fler kvinnor har högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gäller försörjning före och efter för kvinnor i finansierade insatser så är det tydliga 
förändringar av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och ingen offentlig försörjning. Kvinnornas 
behov av försörjningsstöd och aktivitetsstöd har minskat efter insats och ökat andel har ingen 
offentlig försörjning. 
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När det gäller försörjning män, före och efter insats är det tydliga förändringar på flera 
områden. En tydlig minskning har skett på samtliga, främst försörjningsstöd, aktivitetsstöd 
och ingen offentlig försörjning.  

 
 
 
 
 
 
Majoriteten av de som deltagit i individinriktade insatser under året har haft kortare tid i 
offentlig försörjning, endast upp till ett år, och männen i ökad procentandel. 
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79 deltagare har avslutats i insatser och av dem har 56 personer, 70% (Jmf 2018: 65%) gått 
till arbete och studier, 24 kvinnor och 32 män (Jmf 2018, 21 kvinnor och 33 män). 
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Verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt 2019 
 

Insatsägare; 
Bengtsfors kommun 
/Arbetsförmedlingen 
Insatsens namn: 
En väg in 
Samordnare Karin Dahl 

Kontaktperson: 
Per von Krogh  

 
Slutsatser 

- En väg in bidrar till ett gott samverkansklimat. 
- God samverkan mellan parterna är avgörande för att på ett mänskligt, ansvarsfullt och 

ekonomiskt sätt förvalta offentliga medel till att stödja individer till mer 
självständighet och självförsörjning. 

- Kontinuitet i kontakten med deltagarna och aktuella parter i deltagarnas ärenden 
skapar förutsättningar för hållbara resultat för deltagaren.  

- Organisationer där medarbetare har kunskap om och arbetar utifrån ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt verkar få hållbara och bestående resultat. 

- Parternas behov och möjlighet till samverkan behöver förtydligas. 
- Tjänstedesign som metod och förhållningssätt säkerställer användarinvolvering. 

 
Genomförandet – Arbetsprocessen 
I En väg in har 64 pågående deltagare. 26 nya deltagare har skrivits in under 2019. 22 
deltagare har avslutats varav 8 mot arbete/studier. Andra orsaker för utskrivning kan vara 
flytt, sjukdom och föräldraledighet. Totalt under 2019 har 86 deltagare tagit del av 
samverkan. 
I En väg in träffas handläggare från AI-Arbetsmarknad och Integrationsenheten, IFO-Individ 
och Familjeomsorgen veckovis för avstämningar och uppdateringar kring deltagarnas 
ärenden. Arbetsförmedlingen har ingen representant i En väg in i nuläget. En väg in arbetar 
för att de parter som är involverade i deltagarnas ärenden samverkar kring deltagarnas 
ärenden. Aktiviteter/insatser/flerpartsmöten planeras tillsammans med deltagaren med 
deltagarens fokus i fokus. 
FINSAM - mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, IFO-Individ och 
Familjeomsorgen, AI-Arbetsmarknad och Integrationsenheten och Vården-Närhälsan 
Bengtsfors och Öppenpsykiatrin Bäckefors. Arbetsförmedlingen har ingen representant i 
FINSAM i nuläget. Mötena hålls en gång i månaden där parterna lyfter upp vad som är på 
gång i respektive verksamhet. Det finns också möjlighet att lyfta upp enskilda ärenden där 
flera myndigheter är involverade för samordning/handledning. I genomsnitt lyfts två till tre 
individärenden per möte.  
 
INSIKT. Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har deltagit i Tjänstedesignsprojektet INSIKT, 
med Samordningsförbunden i Värmland. Handläggare och deltagare i En väg in och FINSAM 
har under 2018 och 2019 deltagit i arbetet genom workshops och FINSAM-dialoger. Projekt 
INSIKT kommer leva vidare under 2020 genom ytterligare workshops och arbetet med att 
implementera Tjänstedesign som metod och förhållningssätt i Bengtsfors kommun är 
pågående.  
Projekt INSIKT har gett oss många erfarenheter och kunskaper vi vill arbeta vidare med i våra 
respektive verksamheter. Vi har bland annat sett att det deltagare efterfrågar i kontakten med 
myndigheterna handlar om bemötande. Att bli sedd och respekterad. En annan insikt vi gjort 
oss är hur lätt det är att verksamhetsfokuset tar överhanden i mötet med individen. Vilket 



innebär att vi behöver arbeta för en medvetenhet hos parterna om individens fokus kontra 
verksamhetens fokus.  
 
Måluppfyllelse 
Långsiktiga mål:  
Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 
försörjning. Alla parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där 
samordning behövs ska kunna lyfta upp ärenden. 
 
De insatser som förbundet finansierar ska leda till att:  
• Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.  
• Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov 
och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga.  
• Förmågan till egen försörjning ökar  
• Deltagarens egna medverkan ökar  
 
Målgrupp:  
Målgruppen är i åldern 18-64 år och:  
- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.  
- Personer som har kontakt med två myndigheter eller fler.  
- Personer som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.  
- Personer som har behov av samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning mot 
självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.  
 
 
Projektets styrkor:  
Handläggare och chefer från AI, IFO och Vuxenutbildningen vill samverka och är eniga om 
och ser nyttan med samverkan.  
I Bengtsfors kommun finns en stabil Arbetsmarknad- och Integrationsenhet med tydligt 
arbetsfokus. 
Tjänstedesign som metod implementeras fortgående i En väg in.  
En väg in och FINSAM är fungerande forum som allt fler känner till och vänder sig till. 
Samverkan i Bengtsfors kommun präglas av ett positivt och prestigelöst klimat. 
 
Projektets svagheter:  
Att hitta och utveckla samverkansformer tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Vården. 
Tydligheten behöver fortsätta utvecklas om vad En väg in innebär för deltagaren, vilka 
förväntningar ställs på deltagaren och vilka förväntningar kan deltagarna ha på En väg in.  
Individens perspektiv behöver ytterligare förstärkas. 
Försvårande omständigheter är omorganisation inom Arbetsförmedlingen.  
Otydlighet kring parternas förväntningar på och behov av samverkan. Att parterna värderar 
och prioriterar samverkan på olika sätt är naturligt. Önskvärt vore att i dialog med parterna 
undersöka parternas olika behov av samverkan och hur de blir tillgodosedda. 
 
Långsiktiga effekter 
Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

För hållbara och bestående resultat behöver fokus ligga på individens verkliga behov och 
förutsättningar. Kontinuerliga flerpartsmöten, samsyn och ett hållande av deltagarnas ärenden 
ger resultat.  



Då deltagare lyfts in i En väg in säkerställer vi att ärenden inte hamnar mellan stolarna. 
Att se myndigheternas och kommunens insatser som en helhet, eller som delar i en kedja av 
insatser som deltagare kan använda sig av skapar tydlighet och sammanhang.  
Resultat och erfarenheter vi gör oss i arbetet med målgruppen utvecklar oss och skapar nya 
och bättre förutsättningar för att ge det stöd till deltagarna som deltagarna efterfrågar. Både i 
En väg in och i FINSAM är dialogen kring erfarenheter vi gör oss en viktig del av 
dagordningen och ett konkret exempel på det kan vara att lyfta upp olika ”Case” för dialog. 
Ett annat exempel på hur vi sprider resultat och erfarenheter är olika nätverksträffar för 
samordnare, kommuner och andra parter. 
 
Samarbetsarenor 
Exempel på samarbetsarenor i En väg in:  
Samordnare i BÅD-ESÅ 
AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun  
IFO  
Närhälsan Bengtsfors/Bäckefors 
Vuxenpsykiatrin Bengtsfors och Bäckefors 
Arbetsförmedlingen  
Vuxenutbildningen 
Försäkringskassan  
Olika projekt ex v All in, Frivilligcentralen Bengtsfors. 
 
 

Insatsägare: 
Åmåls kommun 
Insatsens namn: 
Ungdoms och Vuxencentralen/Drivhuset 
Peter Olsson, Katrin Abrahamsson 

Kontaktperson 
Mia Hed Ung Vux centralen 

 
Slutsatser 
Drivhuset är idag en etablerad aktör i arbetet med att nå unga vuxna som står utanför 
arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Till verksamheten kommer det 
ett antal ungdomar regelbundet och en del som kommer under en kortare period. Många 
gånger når Drivhuset klienter som andra har svårt att nå. Detta kan till viss del förklaras med 
hög tillgänglighet, hög personaltäthet och ett flexibelt arbetssätt. Bemötandet av varje enskild 
individs behov, skapandet av trygga relationer samt kravlösheten har också viktiga 
förutsättningar för att kunna nå ungdomarna.  
Att samverka med andra aktörer är en framgångsfaktor för att kunna stötta ungdomarna. 
Ungdomarna kan komma till ett ställe och där på ett enkelt och effektivt sätt och få samordnat 
stöd utifrån de behov de har.  
Geografiskt sett har även Drivhuset bra läge då det ligger centralt, är enkelt att bara titta in 
och det ligger även i närheten av andra myndigheter. 
 
Genomförande – Arbetsprocesser 
Det har under året skett en utökad samverkan med aktivitetssamordnare på gymnasiet och 
numera lägger han en del av sin tjänst på Drivhuset. Detta innebär att både de ungdomar som 
ingår i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och de ungdomar som riskerar att hoppa av 
gymnasiet kan få samordnat stöd via Drivhuset. Även de ungdomar som blir avstängda från 



undervisningen pga droganvändning får stöd via Drivhuset i samverkan med 
aktivitetssamordnare i att återgå till drogfrihet och studier. 
Verksamhetshandledare från LSS-verksamheten deltar från hösten 2019 på 
Ungdomsteamsträffarna. Detta då det finns flera ungdomar på Drivhuset som också tillhör 
LSS.  
Under den tid ungdomar haft kontakt med Drivhuset kan man se att tydliga stegförflyttningar 
har gjorts. Som exempel kan nämnas: 
Från missbruk till drogfri 
Från skuldsatt till skuldfri 
Ingen inkomst till ekonomiskt bistånd 
Utan sysselsättning till arbetsträning/praktik/arbete eller studier 
Från hemmasittare till social samvaro på Drivhuset 
Från noll fysisk träning till regelbunden fysisk träning 
Avsaknad av vårdkontakt/myndighetskontakt till kontakt med vård/myndighet 
Icke fungerande boendesituation till fungerande boendesituation 
 
Måluppfyllelse 
Målen var: 
Minska psykisk ohälsa i Åmåls kommun genom samlade resurser kring medborgaren. 
Drivhuset ska vara lättillgängligt och i ett tidigt skede möta ungdomar för att ge det stöd som 
behövs/krävs. 
Under 2019 har 71 ungdomar haft kontakt med Drivhuset, en ökning från 2018 då Drivhuset 
hade besök av 50 ungdomar. Av de 71, var 40 tjejer och 31 killar. 
Fysisk träning har erbjudits regelbundet under året, vattenträning 1 g/vecka samt gym 1 
g/vecka. 
Uteaktivitet i form av utflykt till Ängebytjärnet med grillning och promenad har genomförts 
en gång på våren och en gång på hösten. 
Under våren deltog flera av ungdomarna i ACT-kurs (5 tillfällen) en kurs där man får kunskap 
om stresshantering och att främja hälsa. 
I brukarenkät som gjorts under hösten 2019 fick ungdomarna bla svara på vad som varit bra 
med kontakten med Drivhuset, detta var några av kommentarerna som skrevs: 
 
”Stöd, bemötandet, förståelse, kommunikationen” 
”Allt är bra, det finns inget att klaga på, det är himla bra att Drivhuset finns, det har gett mig 
en chans att få en ny chans att göra livet bra!” 
”Få hjälp med det jag velat, kommit igång med träning” 
”Dom har alltid bra tips, lyssnar när man pratar” 
 
På frågan vad som varit mindre bra med Drivhuset nämndes följande: 
”Tiderna, antingen senare öppettider eller längre öppettider” 
”Det är lite synd att de bara är öppet till 12”  
 
Projektets styrkor: 
Att verksamheten är lättillgänglig. Många olika kompetenser finns att tillgå och verksamheten 
är flexibel. Nära samverkan med andra aktörer. En styrka är även att det är samma personer 
som ingår i personalgruppen som möter ungdomarna, detta gör det enklare att bygga trygga 
relationer. 
 
Projektets svagheter: 



Drivhuset är en verksamhet som bygger mycket på samverkan med andra aktörer. 
Omorganisationer och beslut hos en samverkansorganisation kan påverka Drivhusets 
möjlighet att hjälpa enskilda individer. 
 
Långsiktiga effekter 
Det är viktigt att hålla regelbundna öppettider även under sommaren. Även om man ändrar 
öppettider så är det viktigt med kontinuitet. Efter uttryckt önskan från deltagare om att ha 
längre öppettider så är denna nu förlängd på måndagar. Vi undersöker också möjligheterna till 
än mer utökade öppettider framöver.  
Under 2019 har personal från både Säffle och Melleruds kommun varit på studiebesök på 
Drivhuset.  
Personal har informerat om Drivhuset i en av VG-regionen ordnad konferens i Göteborg den 
26 februari och informerat om verksamheten på ett möte med Karlstads skolnärvaroteam. 
 
Samarbetsarenor 
Under första halvåret 2019 har vi på Drivhuset tillsammans med andra aktörer i det sk. 
Ungdomsteamet lagt fokus på regelbundna möten som har syftat till att följa ärenden och 
samverka klientnära. Vi har lagt mindre fokus på utvecklingsarbete för verksamheten men 
desto mer på att samverka direkt kring klienten. Det har också bildats en styrgrupp som ska ge 
uppdrag och utveckla Drivhuset och andra verksamheter som ligger nära organisatoriskt eller 
har liknande uppgifter. Dels har vi tre fasta strukturerade mötesformer som redan är 
etablerade. Vi har tisdagsträffarna på Ungvux med en rad olika aktörer, vi har onsdagsträffar 
där en rad aktörer som kommer och finns tillgängliga på Drivhuset för de ungdomar som vill 
träffa dem och vi har ungdomsteamsträffarna som redogjordes för tidigare.  
Drivhuset har blivit en arena där många olika aktörer väljer att lägga sina möten. Exempelvis 
socialsekreterare, LSS-handläggare, personal från Öppenpsykiatrin och handläggare från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
 

Insatsägare: 
Dals-Eds kommun 
Insatsens namn: 
Individsamverkan 
Samordnare Sofia Bryntesson, Per-Erik 
Norlin 

Kontaktperson 
Eva Sjötun AMI 

 
Slutsatser 
Vi har under en längre tid sett att vi jobbar med en målgrupp som står allt längre ifrån 
arbetsmarknaden. Det finns några tydliga tendenser och det är att de vi arbetar med tenderar i 
högre grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även en missbruksproblematik. Gruppen 
nyanlända ökar också i gruppen arbetssökande, vilket i vissa fall ställer andra krav på insatser. 
En annan svårighet eller möjlighet är gränssnittet kring individer som har LSS-insatser, klarar 
eller kan individen utvecklas till självförsörjning/stegförflyttning och vart ligger 
ansvarsområdet? Vi har blivit en känd arena för kommuninvånarna och här kan man växa och 
utvecklas.  
Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte heller fått 
diagnoser, stöd och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått 
möjlighet att stegförflyttas utifrån de förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med 
kommunen och då oftast IFO, och en slutsats vi har dragit är att det finns ett mycket stort 



behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till att skapa en vardagsbudget, ringa 
fordringsägare/kronofogde osv. Ekonomi är en stor bit vad det gäller trygghet och 
uppgivenheten är ofta stor. Vi har också ett stort behov av en missbruksenhet, möjligheten att 
dagligen ha en kontakt som delar ut mediciner och stöttar i processen, och ett nära samarbete 
med vården så att det skapas en trygghet runt personen i form av tydlig handlingsplan för hur 
man bäst stöttar individen på sin väg ur missbruket.  
 
Genomförandet – Arbetsprocessen 
Våra deltagare kommer från alla våra myndigheter. Flest initieras från kommunen och sedan 
är det ganska jämnt fördelat från de andra myndigheterna. Vi får in ett samtycke och bokar 
sedan flerpart med berörda personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Sedan 
jobbar vi väldigt aktivt med att hitta vägar till deltagarens personliga mående och att i 
samarbete med berörda myndigheter skapa en trygghet under tiden.  
Vi har i början av året haft ett samarbete med boendestödjare från Ensamkommande, men 
under hösten har personalen avvecklats på grund av minskat behov. Då fler av ungdomarna 
valt att avsluta sina studier, jobbar vi gemensamt i linje med att få ut dem i sysselsättning. Vi 
ser tydligt att för de individer som tycker det är jobbigt med skolan handlar det ofta om 
obehandlade trauman. Inlärningsprocessen påverkas starkt av detta. Vi är i stort behov av 
möjlighet till insatser från vård och psykiatri.  
Nytt är att varannan onsdag så är en coach i Bäckefors på psykiatrin för att underlätta 
samverkan och samarbetet utifrån individers behov. Syftet är att göra det enklare för Dals-Eds 
invånare som har kontakt med psykiatrin och vi ser att det har varit gynnsamt för både 
personal och deltagare att ha den kontakten med psykiatrin.  
Vi har även startat upp med gemensamt coachmöte varannan vecka där AME-personal, 
coacher, hälsoinspiratör, integrationssamordnare och representant från IFO deltar. Syftet med 
mötet är att få en bättre närvaro om vad som händer individen för att kunna föra processen 
framåt.  
Under hösten har Finsam i Dals-Ed bjudit in till en inspirationsdag med temat missbruk, 
beroende och medberoende under en heldag. Det deltog ca 60 personer. Vi hade inbjudna 
gäster som pratade om olika ämnen:  
Vad är missbruk? 
Vem är beroende 
Att ha egna erfarenheter. 
Att vara anhörig. 
Finns det hopp? 
Att gå vidare i livet och lämna missbruket bakom sig. 
De flesta individer vi möter i Finsam idag har ett stort behov av samordnad rehabilitering. 
Därav har vi beslutat att göra hälsoinsatser för att få en hållbar plattform att utgå ifrån. Tre 
dagar i veckan kan deltagarna välja att gå på handledd gym och yoga med hälsoinspiratör. 
Vi har under en längre tid använt lösningsfokuserat förhållningssätt vilket har varit 
framgångsrikt. Under hösten har en coach gått Supported Employment utbildning och 
Tjänstedesign, för att utveckla vårt arbetssätt organisatoriskt och för deltagarna. 
 
Måluppfyllelse 
Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen har en komplex 
livssituation har vi fått lägga fokus på att stegförflyttning kanske i första hand inte handlar om 
att gå ut i studier eller arbete. Det kan handla om att personen faktiskt kommer på bokade 
möten och att vi får möjlighet till flerpart eller SIP som gör att personen kan få svar som rör 
den egna hälsan. Detta i sin tur kan ge energi till att fortsätta ta tag i de saker som behöver 
hända för att komma vidare. Vi tycker att vi har goda resultat och framförallt beror det på att 



vi har ett mycket gott samverkansklimat. Vi blir dock påverkade av andra samverkanspartners 
förutsättningar, inte minst märks det inom vården, där psykiatrin i Bäckefors t ex har svårt att 
få tillgång till läkare i den utsträckning som behövs, det leder till långa kötider och svårigheter 
för individen i väntan på insatser. Under året har det hänt stora förändringar inom 
Arbetsförmedlingen och är fortfarande ovisst, vilket har påverkat vår samverkan negativt och 
fördröjt processer för individen. 
Vi hade en stor förhoppning om att satsningen på extratjänster inom kommunens 
verksamheter skulle göra stor skillnad för de deltagare vi jobbar med. Men under hösten har 
den avvecklats på grund av ekonomiska direktiv från staten vilket innebär att vi inte har några 
deltagare i extratjänst.  
 
Långsiktiga effekter 
Vi har lärt oss att vi behöver bli bättre på att dela med oss av vad som fungerar, erfarenheter 
från samtal, insatser osv. för att stärka oss i vår yrkesroll. Vi har möjlighet till detta på våra 
tisdagsmöten/coachmöten. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi 
har samma plattform att utgå ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig tryggare och att det 
inte blir några ”glapp” i vad som förmedlas. Vi har ju också turen att en av våra medarbetare 
är väldigt aktiv inom politiken vilket gör att vi har en direktkanal där våra politiker i 
kommunen får en inblick och tydligare bild av vad och hur vi arbetar. Vi ser redan effekter i 
form av att nämnderna samarbetar tätare. Det har beslutats om en långsiktig plan i arbetet mot 
utanförskap och har avsatt medel för detta arbete till 2025. Detta tycker vi är ett tecken på att 
man från politiken känner tillit till vårt arbetssätt. 
 
Samarbetsarenor 
Våra samarbetsarenor är ju främst våra fem myndigheter. Vi har också en betydligt större 
samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan kommun och näringsliv blir 
allt bättre och tydligare. Det finns en förhoppning om att EDiT- Ett Dalsland i Tillväxt- kan 
fortsätta vilket är oklart i nuläget. Syftet med EDiT är att inventera kompetenshöjning och hur 
man kan tillgodose utbildningsbehovet på hemmaplan och att det riktar sig till kommunala 
verksamheter samt till det lokala näringslivet. 
Övrigt 
I augusti månad slutade en coach och ersattes av en ny vilket har fungerat bra på grund av 
redan anställd i enheten.  
 
 

Insatsägare: 
Säffle kommun  
Insatsens namn: 
Samverkanskontoret 
Samordnare Evelina Österström 

Kontaktperson 
Sanna Bertilsson AME 

 
Slutsatser 
Samverkansmötena har som vanligt pågått regelbundet på fredagar, onsdagar samt 
handläggargruppen 1 gång i månaden. Samverkanskontoret har varit viktigt under 2019 för att 
upptäcka både behov och brister i arbetet med individer samt på verksamhetsnivå.  
Flera av samverkanskontorets parter har pågående omställningar inom respektive verksamhet, 
vilket påverkat förutsättningarna att samverka. Arbetsförmedlingens närvaro och ärenden har 
minskat medan Socialförvaltningens behov att få individer på försörjningsstöd i aktivitet i 
arbetsmarknadsenhetens olika insatser ökat. Det har blivit än mer tydligt att samverkan är en 
viktig del då verksamheter förändras. Individernas behov av samordning kvarstår samt att 



mötesformen skapar utrymme för utbyte av information, insatser och samordning parterna 
emellan. 
Strukturerade arbetsprövningar har införts som en insats på arbetsmarknadsenheten för att 
tydliggöra en individs aktuella arbetsförmåga.  
Handläggargruppens mötesform är framgångsrik och skapar förutsättningar för individer som 
saknat/tappat kontakt med vården eller arbetsmarknaden. Ca 20 ärenden har lyfts och omkring 
hälften av individerna har idag återupptagen kontakt, planering eller insats med vården eller 
mot arbetsmarknaden.  
En annan reflektion är att individerna behöver involveras mer i sin samordnade insats. 
Tjänstedesign och individuell samordning blir viktigt i detta. 
 
Genomförande – Arbetsprocessen 
Avstämning har skett kontinuerligt, dels med Sanna Bertilsson, chef AME Säffle och Helene 
Ohlsson, förbundschef BÅD-ESÅ. 
Handläggargruppen äger rum 1 gång i månaden. Handläggare har möjlighet att lyfta 
individärenden som är i behov av samordning med, AF, LSS, Vård, AME eller SOC.  
Onsdagsmötet är riktat mot ungdomsfrågor och personer mellan 16-24 år som varken arbetar 
eller studerar. Under 2019 har psykisk hälsa samt den nya gymnasielagen varit två områden 
som diskuterats.  
Fredagsmötet fokuserar på utbildning och yrkes-SFI samt extratjänster och individ ärenden 
från SOC som är i behov av AME insats.  
Koordinator håller i mötet och agerar mötesledare. OneNote används som informationskanal 
med aktuell information om möten, dagordningar, mötesanteckningar och annan information. 
Alla som deltar i samverkanskontorets möten har tillgång till informationen och kan genom 
inloggning, lämna önskemål och mötespunkt eller meddela förhinder. Varje part ansvarar för 
att samverkansmötet blir produktivt och tar med sig ärenden och information.  
Strukturerade arbetsprövningar genomförs av koordinator i arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet handtaget samt i receptionen vid forskningens lokaler, genom 
bedömningsinstrumenten AWP, AWC, WRI och WEIS. Handledare är delaktig i 
arbetsprövningen och informerar till bedömare. 
  
Har insatsen förändrats på något sätt? 
-Processledare har funnits på plats på IFO en halvdag/vecka under våren, mött handläggare 
och deras klienter för kartläggning. Ett 20-tal ärenden har varit aktuella. Dessa ärenden 
tydliggör utmaningar för målgruppen. Det återkommande mötet har upphört och koordinator 
arbetar vidare med ett antal av individerna som kartlagts.  
-Ny koordinator för insatsen, har haft ett antal egna individärenden kopplat till flera parter.  
-Strukturerad arbetsprövning har tillkommit under 2019. 
 
Måluppfyllelse 
Mål: 

- Fler ska få rätt stöd i samverkan och rätt försörjning 
- Minskat utanförskap med hjälp av samverkan mellan AF, FK, Socialförvaltning, 

skola, LSS och vård. 
- Bättre samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning  
- Effektivare användning av samhällets samlade resurser. 
- Implementera strukturerad arbetsprövning och genomföra pilotgrupp. 
- Ytterligare kontakt med vården. 
- Ta del av och sprida tjänstedesign. 



 
Genom samverkanskontoret får vi en gemensam bild över de individer vi arbetar med och det 
skapar förutsättningar att kunna hjälpa individerna till rätt insats och försörjning. Under 2019 
har omställningar hos parterna skett på flera håll, vilket medfört fördröjningar i ärenden och 
att viktiga parter i samverkan inte haft samma möjlighet att samverka. 
Strukturerade arbetsprövningar har införts genom den pilotgrupp som startade våren 2019 och 
utförs av arbetsmarknadsenheten.  
Vården har inte utökat sitt deltagande under 2019 i samverkanskontoret. Psykiatrin deltar i 
handläggargruppen. Privata vårdcentralen i Säffle vet om Samverkanskontoret och att de är 
välkomna men deltar inte. Däremot har de ett fungerande medicinskt bedömningsteam där 
bl.a. AF är med. I och med att AF ändrar arbetssätt har AF närvaro i handläggargruppen också 
minskat.  
Koordinator har gått utbildning i tjänstedesign.  
 
Projektets styrkor: 
Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger 
samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 
Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 
Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå. 
Påskyndar ärenden 
 
Projektets svagheter: 
Svårigheter att mäta resultat. På individnivå har individer börjat registreras i SUS vilket ökar 
möjlighet att se resultat. Individfokus med insatser som registreras i SUS förutsätter parter 
som ”tar med” individer till aktiviteter då inte processledare har egna personärenden. 
Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten.  
Saknar kontakt med primärvård. 
 
Samarbetsarenor 
Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala 
aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, 
vuxenutbildning, ESF-projekten: Värmlands framtid, Värmlands nya, Värmland tillsammans. 
Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet 
SSIP genom tillväxtverket. 
Under 2019 har arbetsmarknadsenheten fått ett ökat tryck med individer från försörjningsstöd 
som är i behov av en aktivitet. Främst handlar det om kartläggning av individerna och hitta 
rätt insatser. Ett arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under 2020. 
 
 

Insatsägare: 
Årjängs kommun 
Insatsens namn: 
Samverket/Integrerad samverkan Årjäng 
Samordnare Kristina Molin 

Kontaktperson 
Pernilla Johansson AMI 

 
Slutsatser 
Den målgrupp vi jobbar med står allt längre från arbetsmarknaden på grund av olika skäl. Det 
är bland annat att målgruppen saknar utbildning och att den psykiska ohälsan tenderar att öka 
inom målgruppen.  Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte 



heller fått diagnoser, stöd och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och 
fått möjlighet att stegförflyttas utifrån de förutsättningar man har.  
Under våren gick dåvarande coach i pension och jag började arbeta den 190502. Vid 
personalbyte blir det ett ”tapp” på erfarenhet och upparbetade kontakter, med både deltagare 
och samarbetspartners. Med en ny person på en tjänst tillkommer det annan kunskap och 
erfarenhet som deltagare och samarbetspartners får ta del av. Det har också under 2019 varit 
två omorganisationer inom AME och det påverkar arbetet både inom verksamheten men även 
min roll som Finsamsamordnare. Från och med 191101 ändrade AME namn till AMI då även 
Integration lades under AME´s områdeschef. Även Arbetsförmedlingen omorganisation 
påverkar verksamheten men påverkar nog våra deltagare mest då kontoret i Årjängs lades ner. 
På grund av omorganisation har AMI inte haft möjligheten att ta emot deltagare på 
praktik/arbetsträning. Nu i slutet av 2019 har det återigen öppnats upp för den möjligheten 
och förhoppningen är att det under 2020 skall kunna bli ett bra flöde i den processen med 
arbetsträning/praktik. 
 
Genomförande – Arbetsprocesser 
Deltagare kommer från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in 
personerna hos mig. Vid inskrivning träffas ansvarig handläggare från myndighet, jag och 
deltagaren för att göra en gemensam planering. Regelbunden uppföljning har skett till 
ansvarig handläggare och även gemensamma träffar för att följa upp/redigera planeringen.  

Månadsmöte med socialsekreterare, coach från AMI och samordnare Finsam. På dessa möten 
lyfts gemensamma ärenden, möjligheten att lyfta ärenden som kan vara aktuella för Finsam 
men även för praktik på AMI. Under hösten har Finsam Handläggargrupp träffats fyra gånger. 
Vi har prövat med olika dagar och mötestider men det har varit svårt att få till en mötestid 
som har fungerat för alla parter inom Finsam. 

Grundkurs i tjänstedesign har jag gått under hösten och förhoppningen är att en eller flera 
inom kommunen ska gå utbildningen och då kan vi tillsammans arbeta med deltagarnas fokus 
i fokus.  

Måluppfyllelse 
Att personer utifrån sina förutsättningar ska stegförflyttas för att förändra sin situation. 
Eftersom den målgrupp vi arbetar med står långt från arbetsmarknaden, så är 
stegförflyttningen kanske inte i första hand att hitta en sysselsättning. Till att börja med 
handlar stegförflyttningen om att komma på bokade möten, att avboka om de inte kommer, att 
stärka personen att de klarar av att göra saker, att de får rätt kontakter och att sköta de 
kontakterna. Deltagarna har kommit till inbokade möten och har etablerat andra kontakter 
med hjälp av mig men även på egen hand. På grund av omorganisationerna inom AME/AMI 
har det varit svårt med platser för arbetsträning/praktik.  
 
Projektets styrkor 
Att deltagaren via sin handläggare kan få en tid snabbt till en första träff inom Finsam, för att 
starta upp ärendet. Ett bra samarbete med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.  
 
Projektets svagheter 
Omständigheter som påverkar arbetet är omorganisationer och att handläggare slutar. I 
Årjängs kommun har det inom AME varit två omorganisationer under 2019 samt byte av 
Finsamsamordnare.  
Det är önskvärt att få mer samverkan med Regionen.  
 



Långsiktiga effekter 
De deltagare som är inskrivna i Finsam har oftast en komplex situation och de behöver stöd i 
att göra stegförflyttningar för att förändra sin situation. Att det finns en gemensam plattform 
med en samordnare gör förhoppningsvis att det finns en upprättad plan som alla känner till 
och som stärker deltagarens möjlighet till stegförflyttning.  
 
Samarbetsarenor 
Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens 
olika enheter, främst, IFO, AMI och vuxenskolan. Kyrkeruds Folkhögskola är ett exempel på 
samarbetspartners utanför Finsams myndigheter.  
 
 

Insatsägare: 
Samordningsförbunden Värmland/Dalsland 
Insatsens namn: 
Tjänstedesign för ökad samverkan 2019 

Kontaktperson 
Elina Svensson/Olga Höjerström 

 
Uppdragets idé har varit att undersöka och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam 
Värmland/Dalsland är och kan vara. Samt utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, 
chefer och medarbetare hos de fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Värmland och kommuner) att använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att 
utveckla plattformen Finsam i en användardriven riktning. 
Mål: Öka förmågan hos parternas medarbetare att arbeta med tjänstedesign som metod och 
Förhållningssätt. 
Syfte: För att öka användarinvolveringen i samordningsförbundens verksamhet och 
utveckling av den samma. 
Effekt: Ökad samverkan mellan Finsams parter då individens behov synliggörs och därmed 
deras behov av stöd i samordningen. 
Separat slutdokumentation finns som extra bilaga (Bilaga 2). 
 
 

Insatsansvarig: 
Bengtsfors kommun 
Insatsens namn: 
ALL-IN 

Kontaktperson 
Ulrika Moberg 

 

Slutsatser (Så här långt, projektet avslutas februari 2022) 

Medfinansiärerna i form av AME, IFO och Integrationsenheten samt externa aktörer har 
samarbetat och bidragit med entusiasm, kunskap och stor flexibilitet i projektet!  
Insatsansvarig har gjort en grovplanering där syftet har varit att synka ihop ”Hälsoskola för 
arbete” och ”Vägen vidare” så att temana i respektive insats har samverkat. Denna 
grovplanering har sedan förankrats och fyllts på med aktörer i form av såväl medfinansiärer 
som externa aktörer, främst inom kommunen verksamhet. 
Detta bildar en helhet som både breddar och fördjupar deltagarnas kunskaper, de får ”nya 
krokar” att hänga upp ny information på genom att de får tid på sig att förstå sammanhang och 
samband som är främmande för dem. DODL har kompletterat mycket väl genom att fånga 
upp och komplettera pågående teman samt grundlig svenskundervisning.  
 
 



Genomförande – Arbetsprocess 
Uppstart med deltagare 190902 grupp 1. Den teoretiska delen avslutas 200228 då praktik om 
8 veckor påbörjas.  
- Måndagar 8.00-14.30; Hälsoskola för arbete – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare 
föreläsning, fysisk aktivitet, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp. 
- Enskilda samtal på em ca hälften av tillfällena 
- Tisdagar 8.00-14.30; Vägen Vidare – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare 
föreläsning, fysisk aktivitet, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp. 
- Enskilda samtal på em ca hälften av tillfällena 
- Onsdagar 8.00-11.30; Hälsoskola för arbete/Vägen Vidare reflektionsuppgifter enskilt eller i 
grupp. 
- 12.30-14.30 Du Och Ditt Liv, DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning och 
fördjupning av nämnda teman samt att öka deltagarnas förmåga och känsla av att kunna 
påverka sitt vardagsliv i Sverige.  
- Torsdagar och Fredagar 8.00-14.30; DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning 
som ovan 
 
Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter 
Sannolika framsteg i svenskan eftersom deltagarna i högre grad nu vågar delta i 
diskussionerna, vill berätta och uttrycka sig! När det gäller den kunskapsmässiga 
progressionen ser vi absolut en utveckling och projektet vinner på att deltagarna får en längre 
sammanhållen aktivitet där information både upprepas och fördjupas genom att olika aktörer 
knyter an till samma ämne men från olika perspektiv.  
Fördel att arbeta med en sammanhållen grupp då det byggs en trygghet och relationer mellan 
deltagarna i gruppen – de vågar öppna sig och försöka trots rädslor.  
En utmaning är att deltagarnas hälsoläge på gruppnivå är dåligt, främst fysiskt, men även det 
psykiska måendet. Oklart hur de själva beskriver sin hälsa då slututvärdering inte gjorts ännu.  
Oklart med måluppfyllelse men i dagsläget planerar vi för 8 veckors praktik för 13 av de 15 
deltagarna, för de övriga 2 planeras arbetsförmågebedömningar. Praktiken sker i direkt 
anslutning till den teoretiska delen.  
 
Samarbetsarenor  
”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som 
står långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. 
De olika professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för 
samverkan, vilket har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, 
inventering samt remittering av deltagare till ALL-IN. 
 
Långsiktiga effekter (Vad har ni lärt så här långt) 
Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den 
förankras och förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling.  
Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp – 
deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera 
missförstånd.  
 
 
 
 
 
 



Insatsansvariga: 
Åmåls kommun 
Försäkringskassan 
Insatsens namn: 
FK konsultation – slutrapport 
Brithmari Andersson, Åmål kommun 
Anna Kovacevic, Försäkringskassan 

Kontaktperson 
Per Lundin 
Kristin Wallenäs 

 
Slutsatser  
Innan projektstarten september 2018, fanns ett ”uppdämt” behov hos Socialtjänstens 
handläggare i Åmåls kommun med upplevelsen att ett antal frågor behövde besvaras kring 
arbetet med personer med försörjningsstöd som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom. Konsultationen med Försäkringskassan har lett till att socialtjänstens handläggare 
har fått ökad kunskap om regler och stärkt vetskapen om att det finns en samarbetspartner i 
vardagsarbetet kring målgruppen.  
 
Genomförandet – Arbetsprocessen  
Handläggare från Försäkringskassan har avsatt två timmar/vecka för konsultationsuppdraget 
där handläggare från Åmåls kommun har kunnat komma med frågor. Kontakten har skett via 
mejl och telefon. Handläggaren har gett råd och stöd, bland annat allmänt vad gäller regler 
m.m. främst inom sjukförsäkringsärenden, men även generellt kring Försäkringskassans 
samordnande ansvar och uppdrag. Specifika frågor har förekommit kring ett tjugotal 
individärenden, frågorna har i dessa fall varit avidentifierade. 
 
Måluppfyllelse  
Måluppfyllelse har uppnåtts genom att: 

- Via ett samarbete ökat kunskap och förståelse för Försäkringskassans regelverk, 
underlätta och förkorta handläggningstid hos Socialtjänsten i Åmåls kommun 

- Ge kommunen ökad tillgänglighet och snabba svar i specifika avidentifierade ärenden 
och generella frågor. 

  
Projektets styrkor:  

• Kommunens handläggare upplever att kontakten har varit kontinuerlig med särskild 
utsedd person vilket ökat smidigheten i kontakten. Det finns en viss trygghet i att man 
kan ställa frågor, men också att kunna bolla vidare med samma person om det behövs. 

• Kontakt har kunnat ske både via telefon och mejl. 
• Handläggare på Försäkringskassan har tagit stort ansvar för att vara behjälplig.  

 
Projektets svagheter:   

• Kommunens handläggare har svårt att ange några svagheter.  
• För Försäkringskassans del finns en faktor som försvårar implementering av projektet. 

Det är att Försäkringskassan Fyrbodal, som Åmåls kommun tillhör, har 19 kommuner 
i sitt upptagningsområde. Implementering av projektet kräver att hänsyn tas till om 
projektet kan implementeras för samtliga kommuner.  

 
Långsiktiga effekter  
Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? 
Behovet av ett samarbete mellan parterna kvarstår, men det borde kunna tillgodoses inom 
Försäkringskassans normala uppdrag. Ett samarbete mellan kommunen och 



Försäkringskassan utformat som det pågående projektet är gynnsamt för alla parter. Det 
skapar tillit, sparar tid och pengar samt kan undvika många missförstånd. Ett förslag till 
Försäkringskassan från Åmåls kommun är att varje kommun erhåller särskilt utvald 
kontaktperson som ansvarar för kontakten gentemot kommunen. 
 
 

Insatsansvariga: 
Åmåls kommun 
Bengtsfors Kommun 
Insatsens namn: 
På Spåret  

Kontaktperson 
Per Lundin 
Per von Krogh 

 
Sammanfattning: 
Projektet På Spåret har pågått 180110-190930 och delvist finansierats av medel från 
Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Målet att 40% ska till 
arbete/studier har uppnåtts i en kommun men inte i den andra: Många ungdomar har andra 
behov som måste hanteras först innan de är redo att återuppta studier eller arbete. En 
stegförflyttning mot arbete/studier har dock uppnåtts då ungdomarna slussats till rätt stöd. 
Bland annat har de erhållit vägledning och stöd för att etablera kontakter med aktuella 
myndigheter för att hitta vägar mot arbete/studier. Alla deltagare har ökat sina kunskaper i 
svenska då man under projekttiden inte nyttjat möjligheten till tolk, utan dialogen har varit på 
svenska hela tiden. Målet att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar har i 
Bengtsfors kommun uppnåtts. Där finns ett strukturerat arbetssätt och ett aktivt kommunalt 
aktivitetsansvar. Kommunen fångar in ungdomarna som uteblir under skolgången och efter 
avslutad skolgång finns system som fångar in ungdomarna som inte är i någon form av 
aktiviteter som leder till arbete/studier. I Åmåls kommun har man tagit del av projektets 
insikter och kommer arbeta vidare med att hitta ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp 
unga som varken arbetar eller studerar. Utmaningar finns när ungdomen väljer att läsa på 
gymnasiet i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Projektet har bidragit med idéer 
hur man via ett proaktivt arbete kan göra så att ungdomen inte tappas bort, bland annat med 
ett sk ”ungdomsteam” där medarbetare från kommunens olika verksamheter är kopplade. 
Separat slutrapport med citat från deltagare har skickats in till MUCF, samt ekonomisk 
redovisning. Godkändes av MUCF 191219. (Bilaga 4:1 och 4:2) 
 
 
Utbildning/Konferenser under året   
Januari  

- Svenska ESF rådet, Göteborg: Kunskap och resultatspridning, tema Integration, 
deltagare 1. 

- FINSAM Värmland/dal, Karlstad: Utbildning om finansiell samordning och 
kunskapsspridning Tjänstedesign, deltagare 7. 

- NNS ordförande konferens, Arlanda, deltagare 3. 
 
Februari 

- SKL Innovationsguiden, Grundkurs i tjänstedesign, Trollhättan, deltagare 3. 
 
Mars 

- Information om finansiell samordning till Hälso sjukvården Norra, Västra 
Götalandsregionen, Uddevalla, deltagare 30. 



- Samordningsförbunden SOFTLEG, Vänersborg/Mellerud och BÅD-ESÅ, 
Vänersborg: Utbildning i finansiell samordning och projekt ALL-IN, deltagare 6. 

- Tjänstedesign + FINSAM, Stockholm: deltagare 1. 
- Nationell FINSAM konferens, Stockholm: Finsam så in i Norden, deltagare 11. 

 
Maj  

- Medarbetar/FINSAM dialog kring gemensamma utmaningar i samverkan och 
tjänstedesign, Bengtsfors. Deltagare 18.  

- Medlemssamråd/ägarsamråd för FINSAM Värmland/Dal Karlstad, deltagare 4. 
- JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap) utbildning, Göteborg, deltagare 1 

Juni 
- Dialog med deltagare i FINSAM, tjänstedesign, Bengtsfors AME, deltagare 19. 

 

Juli 
- Dialog med deltagare i Projekt På Spåret, tjänstedesign, Åmål, deltagare 8. 

 
Augusti 

- NNS ett forum att diskutera tjänstedesign, Stockholm, deltagare 1 
- Medlemssamråd SOFTLEG, Vänersborg/Mellerud, BÅD-ESÅ och Kick Off för 

projekt ALL-IN, Trollhättan, deltagare 10. 
 
September 

- SKL, Innovationsguiden, Stockholm: Utbilda i tjänstedesign, deltagare 2. 
- Föreläsning: Nycklar till frihet – En kväll med Björn Natthiko Lindeblad, Bengtsfors. 
- FINSAM/BÅD-ESÅ dag med medarbetare i finansierade insatser och dialog 

beredningsgrupp/styrelse, Åmål, deltagare 21. 
 
Oktober 

- Humanova, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) utbildning, Vänersborg, 
deltagare 8. 

- FINSAM Värmland/Dal, Karlstad: Spridningskonferens Tjänstedesign, deltagare 8. 
- NNS höstkonferens, Järfälla: Medlemsdialoger kring NNS verksamhetsinriktning, 

deltagare 2. 
 
December  

- Religionsvetarna Mellerud: Kulturmöten och Arbetsmarknadsintegration, deltagare 
15. 

 

Utveckling Samverkan 
Regionalt 
På ”regional nivå” är förbundet delat med länsgränsen och det betyder att förbundet hela tiden 
delas upp i en Värmlands del och en ”fyrbodal”, Västra Götalandsdel. Till vissa delar kan man 
se förtjänster med kunskapsöverföring och att man kan ta del av kompetens över gränsen. 
Samarbetet med både Värmland och Fyrbodal har ökats under 2019, bland annat har 
gemensamma presidier, utbildningar och konferenser utförts och flera beröringspunkter lett 
fram till kunskap och erfarenhetshetsutbyte. 
 



Tjänstedesign  
Tjänstedesign för utveckling av samverkan har under året varit ett självklart innehåll i olika 
samverkans situationer för att få in medborgarperspektiv i finansierade insatserna. 
Tillsammans med förbunden i Värmland har en tjänstedesigner från Experiolab, Region 
Värmland finansierats. 
 
Ansökan om ESF medel 
Värmland söker medel i regionen Norra Mellansverige och för Dalslandskommunerna är 
ansökningar till region Västsverige. Det betyder att för vårt förbund kan vi inte söka ett 
gemensamt projekt där förbundets kommuner ingår. Det blir därför extra viktigt med 
samarbete om förbunden ska stå som projektsökande. I Värmland slutfördes ett analysarbete 
av målgruppen långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa inom bristyrken. Detta ledde fram till 
en ESF ansökan, som beviljades och Region Värmland kommer att vara projektägare. I 
”Fyrbodal” startade Projekt ”ALL-IN” kring Ökade övergångar till en arbetsmarknad med 
särskilt fokus på invandrade kvinnor. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet Grästorp 
är projektägare och från vårt förbund deltar Bengtsfors kommun. 
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1. Finansiell samordning, FINSAM 

 

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade 

problem har ofta flera olika samhällskontakter. Dessa personer riskerar att hamna i en gråzon när 

stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan 

ha sådana behov. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, 

Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva 

insatser som följd.  

 

 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i 

dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans 

bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas 

och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.  

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.  

 



 

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma 

metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden 

stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer 

effektivt.  

>> läs mer på finsam.se 

2. Tjänstedesign  
En tjänstedesigner utgår ifrån att värdet av en tjänst skapas i mötet mellan användaren och 

leverantören av tjänsten. Experio Lab verkar främst inom hälso -och sjukvården, fokus är då på mötet 

mellan patienten och vården och att patienterna därför är en viktig resurs som behöver tas tillvara 

både i utvecklingen och användningen av vårdtjänster. Den metod som vi använder för att involvera 

patienter, närstående och personal i utveckling av hälso- och sjukvården är design. 

Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design 

kommer från latin och betyder fritt översatt, att medvetet utforma något. Att utforma något så att det 

skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är 

en stol, en hemsida eller exempelvis ett patientmöte. 

Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt (även kallat iterativt) för att lösa utmaningar utifrån 

användarens perspektiv. Fokus är att sätta oss in i användarens situation och behov innan vi beskriver 

problemet. Utifrån denna kunskap utvecklar vi nya lösningsförslag som vi tidigt testar i liten skala 

tillsammans med användarna. Det kreativa, samskapande och användarcentrerade arbetssättet 

hjälper oss att skapa hållbara tjänster och bättre användarupplevelser.  

Förutom att bidra till utvecklingen av nya lösningar och innovationer så har design också visat sig vara 

betydelsefullt för att få till den kulturförändring som behövs för att transformera våra organisationer. 

Genom det upplevelsebaserade angreppssättet görs de osynliga strukturerna (normer, regler och 

roller) som påverkar kulturen i våra organisationer synliga. När de synliggörs blir de lättare att 

ifrågasätta och vi kan då tillsammans omforma dem utifrån användarens fokus. 

>> läs mer på experiolab.se  

 

 

http://www.finsam.se/start


3. Uppdraget, tjänstedesign för ökad samverkan  
Uppdragsgivare: Finsam Värmland/Dalsland  

Samspelets samordningsförbund  

Klarälvdalens samordningsförbund  

Östra Värmlands samordningsförbund  

Fryksdalens samordningsförbund  

Arvika/Eda samordningsförbund  

BÅDESÅ samordningsförbund  

>> läs mer på finsamvarmland.com  

Uppdragstagare: Elina Svensson, Olga Sabirova Höjerström, 

tjänstedesigners på Region Värmland och Experio Lab 

Tidsperiod: 170901 – 191231 

Omfattning: ca 2 år 100% av en heltid, 4 månader ca 60% 

 

3.1 Bakgrund  
Uppdragets idé är att undersöka och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är 

och kan vara. Samt utifrån detta skapa förmåga hos styrelseledamöter, chefer och medarbetare hos 

de fyra parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommuner) att 

använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att utveckla plattformen Finsam i en 

användardriven riktning.   

 

”Vi är väldigt fokuserade på att gå på lösning och tro att vi vet allt kring vad våra medborgare 

behöver, och det här ger oss en väldigt stor insikt i att det vet vi inte. Utan vi måste testa och 

titta på andra sätt, för vi har en välfärd som inte fungerar för alla och då måste vi tänka 

annorlunda” 
Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef Samspelet 

 

”Man måste sluta tro att man vet vad andra behöver. Vi måste börja lyssna djupare och 

intensivare för att förstå vad vi egentligen ska göra för att hjälpa personer framåt. Vi måste 

ändra på välfärdstjänsterna så att dom passar människorna vi är till för.”  

Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ 

 

3.2 Mål 
Utforska och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara. 

Delmål 1: Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet & förmågan) att använda tjänstedesign som metod. 

Delmål 2:  Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningssätt kan genomsyra finansiell 

samordning.  

Delmål 3: Utveckla och testa idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där användarinvolvering 

genomsyrar finansiell samordning kontinuerligt.  



3.3 Syfte  
Utveckling av finansiell samordning i en användardriven riktning.  

3.4 Effekt  
Uppdraget bidrar till att samordning av parternas tjänster sker utifrån medborgarens behov, och 

därmed ett bättre resursutnyttjande av offentliga resurser. 

 

Figur 1: Uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan. 

I detta dokument fokuserar vi på att beskriva våra insikter, lärdomar och reflektioner och de olika 

aktiviteterna är beskrivna i korthet. Uppdraget har dokumenterats och kommunicerats på 

finsamvarmland.com där alla aktiviteter och resultat finns presenterade. 

 

>> finsamvarmland.com 

3.5 Teori & förklaringsmodeller  

3.5.1 Designprocessen  
Designprocessen kan illustreras på flera sätt, i detta uppdrag har vi valt att använda oss av ”the double 

diamond”. Som nedan illustreras i två stora ”diamanter” och en mindre. De två större diamanterna är 

uppdelade i fyra faser: utforska, förstå, utveckla och förnya.  

I kreativa processer skapas ofta ett stort antal idéer först, innan man smalnar av processen och väljer 

en bästa-idé. Därav diamantformen. Men genom att visualisera två stora diamanter så tydliggörs att 

detta händer två gånger. Först för att säkerställa problemdefinitionen, och sen en gång till för att 

skapa lösningen. Ett av de största misstagen är att hoppa över den första diamanten och för att senare 

inse att man har löst fel problem.  

Designprocessen hjälper oss att säkerställa att vi löser  

rätt problem innan vi löser problemet rätt. 

För att säkerställa ett bra resultat är hela processen iterativ, vilket innebär att idéer skapas, testas och 

förfinas flera gånger, vilket sållar bort svaga eller sämre idéer löpande.  



 
Figur 2: Designprocessen. Bild från Experio Lab Värmland  

3.5.2 Kunskapsstyrning  
Uppdraget har tagit stöd i denna modell för kunskapsstyrning för att visualisera hur samspelet mellan 

olika nivåer påverkar införandet och arbetet med tjänstedesign. Att börja ett 

förändringsarbete/utvecklingsarbete påverkar på flera nivåer.   

 
Figur 3: Samspel mellan olika nivåer för ökad kunskapsstyrning, fri tolkning från skl.se 

3.5.3 Definition av kompetens   
För att kunna följa, planera och dokumentera lärandeprocessen har denna modell för definition av 

kompetens använts i uppdraget.  

 



 
Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.  

3.5.4 Förflyttningen, skapa möjlighet/förutsättning att synliggöra det osynliga.   
Beroende på utgångsläge får ord som användarinvolvering och brukarmedverkan olika innebörd. 

Genom att utgå från ett traditionellt verksamhetsperspektiv kan det innebära att söka bekräftelse eller 

ta tempen på de behov, aktiviteter eller de verksamheter som bedrivs idag, t. ex med hjälp av en 

enkätundersökning. Verksamheten utgår således från att man vet vad individens behov är, man kan 

med enkätsvar navigera i utformning och kommunikation av aktiviteter/insatser.  

Genom att utgå från individens fokus, innebär användarinvolvering eller brukarmedverkan att förstå 

vad eller vilka de egentliga behoven är, alltså utgå från att verksamheten inte-vet. Det handlar om att 

uppleva, empatisera och känna för att synliggöra det osynliga. Att individens upplevelser blir ett 

verktyg för verksamheten att söka svar.  

 
Figur 5: Förflyttning mot individens fokus i fokus, för att därifrån se det vi inte kan se när vi utgår från ett mer traditionellt verksamhetsfokus. 

Elina Svensson 

 

 

 



3.5.5 SKL:s innovationsguiden 

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som 

skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. 
Innovationsguiden är SKL:s metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. 

Innovationsguiden är en 2 dagars kurs där deltagarna får testa på tjänstedesignmetoder på ett fiktivt 

uppdrag.  Kursen utgår från förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram 

medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden får 

deltagare insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och 

tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa 

”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att 

era idéer ska bli verklighet och spridas. 

>> innovationsguiden.se 

Från och med våren 2019 har utvecklingsenheten på Region Värmland hållit Innovationsguiden i egen 

regi, för olika verksamheter internt och externt i Värmland. Utifrån erfarenheter från tidigare projekt 

inom regionen har utbildningen kompletterats med en Doggy bag och en Återträff. Doggy bagen 

innehåller 8 olika uppdrag med syfte att kursdeltagare ska delge sin kunskap till kollegor samt testa 

tjänsten den egna verksamheten tillhandahåller. Återträffen är halvdag där deltagarna får testa att 

ringa in ett verkligt utmaning de ser i sin verksamhet.  



4. Genomförande  
Detta uppdrag har varit ett lärande utifrån satta mål, vilket medför att arbetet har utvecklats i takt 

med att lärdomar från genomförda aktiviteter. Därför har vi valt att beskriva genomförandet genom 

designprocessen, där utforskandet sker genom aktiviteter utförda i två steg med respektive delmål, 

vilket resulterar i flertal insikter. Dessa insikter ligger till grund för utmaning som är steg 3 i arbetet, 

där fokus ligger på att testa idéer och teser utifrån insikterna. 

 

 

4.1 Steg 1  
Utforska vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara, steg 1.  Uppdraget tog 

sin utgångspunkt i ett konkret görande för att låta designmetodiken möta samordningsförbunden och 

samordningsförbunden möta designmetodiken. Där mycket fokus låg på att genomföra 

inspirationsaktiviteter och kunskapsaktiviteter för att öka förmågan att använda tjänstedesign som 

metod.  

Delmål: Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet, förmåga) att använda tjänstedesign som metod. Se 

figur 4 

4.1.1 Aktiviteter/Testmiljöer  
Projekt Insikt:  

I projekt Insikt har designmetodik använts för att skapa en djupare förståelse för individer som 

parterna definierar som ”arbetshindrande av sociala skäl”.  

• Projektet har projektletts av Elina Svensson/Olga Sabirova Höjerström (Region Värmland) och 

arbetsgruppen har bestått av medarbetare från projekt finansierade av Finsam 

Värmland/Dalslands 6 förbund. 

• Målet med projektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen. 

Projektperiod: 180101 – 191231 

>> finsamvarmland.se  



Projekt Omställning: 

I projekt Omställning har designmetodik använts för att skapa en djupare förståelse för vad som 

påverkar återgången till arbete under en sjukskrivningsperiod.  

• Projektet har projektletts av Carl Hast (Försäkringskassan) och designprocessen har letts av 

Elina Svensson/Andre Szeles (Region Värmland). Arbetsgruppen har bestått av fyra 

medarbetare från parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Värmland.   

• Genom kunskap om hinder och drivkrafter, ska projektet skapa nya strukturer hos 

samhällsaktörer. Målet är att fler värmlänningar ska återgå till arbete samt att arbetsgivare får 

arbetskraft med rätt kompetens.  

Projektperiod: 180901 - 190430 

>> finsamvarmland.se  

Övriga inspirations- och kunskapsaktiviteter:  

• Inspirationsdag Karlstad 171201, Vad är tjänstedesign och hur kan vi tillsammans utveckla 

samverkan inom Finsam mad hjälp av design?  För samordningsförbunden inom Finsam 

Värmland/Dalsland. 

• Nationell konferens Tjänstedesign + Finsam 180314 samt 190313. Konferensen arrangerades 

två år i rad. Första året med Samspelets samordningsförbund som arrangör, och andra året 

med samordningsförbundet i Centrala Östergötland som arrangör.  

• Föredrag om tjänstedesign på Nationell Finsamkonferens Göteborg 180420  

• Spridningskonferens Karlstad 181210. Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland, för 

samordningsförbundens beredningsgrupper.  

• Tjänstedesign på Finsam Värmland/Dalslands utbildningsdag för nya styrelserepresentanter 

Karlstad 190118 

• SKL:s utbildning Innovationsguiden i Region Värmlands regi 190509-10 samt 191006-07 

inklusive Återträffar. Utbildningen har erbjudits Finsam Värmland/Dalslands medarbetare vid 

två tillfällen.  

• Spridningskonferens 191011. Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland, för 

samordningsförbundens beredningsgrupper och styrelser.  

• Löpande inspirations- och kunskapsaktiviteter efter behov och efterfrågan i 

samordningsförbunden inom Finsam Värmland/Dalsland.  

• Inbjudan från andra förbund i Sverige att berätta om erfarenheter och om tjänstedesign. 

4.2 Steg 2 
Utforska vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan vara, steg 2. Resultat och 

lärande i steg 1 låg till grund för arbetet med det fortsatta utforskandet i steg 2.  

Delmål: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra 

samordningsförbundet.  

4.2.1 Aktiviteter/ Testmiljöer 
Utforska vad användarinvolvering i ett styrnings & ledningsperspektiv är: 

För detta utforskande stod Samspelets samordningsförbund till förfogande som testmiljö. Syftet med 

testmiljön var att ta reda på mer om hur samordningsplattformen fungerar utifrån ett styrnings - & 

ledningsperspektiv, samt utifrån denna kunskap förstå hur tjänstedesign kan integreras inom finansiell 

samordning.   



Processledning: Elina Svensson  

Tidsperiod: 190101 - 190601 

Utforska vad användarinvolvering ”från start” i projekt och insatser är: 

För detta utforskande stod Klarälvdalens samordningsförbund till förfogande som testmiljö. Syftet 

med testmiljön var att stötta med designmetodik redan i uppstarten av projektet ”På rätt väg i 

Klarälvdalen”, för att säkerställa att projektet löser rätt problem, innan fokus flyttas till lösningen; att 

lösa problemet rätt.   

 

>> finsamvarmland.com 

Processledning: Olga Sabirova Höjerström 

Tidsperiod: 190604 – 191220  

Utforska vad den ökade förmågan hos parternas medarbetare att omsätta tjänstedesignkunskaper i 

praktiken innebär: 

I takt med att ett fåtal personer ges tid och möjlighet att öka förmågan att använda designmetodiken 

uppkommer nya frågeställningar och utmaningar som dessa medarbetare ställs inför. Detta 

utforskades tillsammans med projektmedarbetarna i projekt Insikt, för att uppdraget skulle få kunskap 

om vilka förutsättningar som behöver finnas runt omkring personer med ökad förmåga inom 

designmetodiken.  

Processledning: Elina Svensson/Olga Sabirova Höjerström  

Tidsperiod: 180101 – 191231  

Utforska vad ett nätverk kopplat till tjänstedesign inom samordningsförbunden i Värmland/Dalsland 

är:  

Det finns från samordningsförbundens sida en efterfrågan om att bygga ett långsiktigt lärande och 

säkerställa kontinuitet i arbetet med tjänstedesign inom Finsam. Idéer såsom ett nätverk för de med 

ökad förmåga och intresse har lyfts fram, och även testats i mindre skala i och med projekt Insikts 

nätverksstruktur. Detta för att låta personer med ökad förmåga lära och utveckla varandra, men också 

agera bollplank och stöttning åt de som är nya på området. 

Processledning: Elina Svensson/Olga Sabirova Höjerström 

Tidsperiod: 190101 – 191231  

4.3 Steg 3  
Utveckla arbetet med tjänstedesign som metod och förhållningssätt inom Finsam 

Värmland/Dalsland. Utifrån utforska-fasen gjordes ett flertal insikter vad gäller möjlighet att jobba 

med tjänstedesign inom finansiella samordning, där en utmaning formulerades och togs vidare till 

utvecklings-fas för idéframtagning och test. 

Delmål: Utveckla och testa idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där användarinvolvering 

genomsyrar samordningsförbundens verksamhet kontinuerligt.   



5. Resultat  

5.1 Insikter 
Delmål 1, Öka förmågan (vilja, kunskap, färdighet och förmåga) att använda tjänstedesign som metod.  

Under steg 1-fasen har uppdraget nått:  

• Ca 1015 medarbetare i inspirationsaktiviteter  

• Ca 160 medarbetare i kunskapsaktiviteter  

• 20 medarbetare bedöms ha uppnått ökad färdighet genom innovationsguiden + återträffen 

• 10 medarbetare bedöms ha uppnått ökad förmåga  

 

 
Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.  

Insikt 1: Ökad förmåga hos ett fåtal skapar ett glapp 

Genom att få möjlighet att göra, alltså testa på tjänstedesign över tid och omsätta teori till verklighet 

ser vi att gruppen som kläs på designmetodiken ytterligare, i detta fall medarbetarna i projekt Insikt 

samt arbetsgruppen i Projekt Omställning, tar ett språng mot ökad förmåga i att använda 

designmetodiken för att öka användarinvolveringen i det egna arbetet. Detta ger sig uttryck genom att 

medarbetaren tar egna initiativ att hålla och utveckla workshopkoncept (är inte så metodbundna), i 

reflektioner som tydliggör skillnaden mellan verksamhetsfokus och individens fokus i fokus, samt i 

förmågan att samla in och paketera kvalitativ data i syfte att synliggöra behov på gruppnivå.  

Det medarbetarna som börjar klättra mot ökad förmåga upplever är att det inte alltid finns någon 

mottagare av det material man tar fram, insamlade berättelser blir just bara berättelser, eller att det 

inte fanns någon efterfrågan av att man jobbar på det här sättet, vilket gör att det bara tar tid ifrån 

annat efterfrågat arbete.   

Samtidigt kunde vi se att andra medarbetare, ofta cheferna till medarbetarna i projekten ovan, som 

varit med vid något inspirationstillfälle eller metodtillfälle, snabbt slog bort tjänstedesign som något 

flummig, ”att klippa och klistra är inget för mig” eller ansåg sig kunna tillräckligt mycket för att kunna 

luta sig tillbaka och säga att ”detta är bra, fortsätt så”.  

 



Riskerna så som vi ser det utifrån detta glapp är: 

Ett fåtal personer ska driva kulturförändringen. De medarbetare som getts möjlighet att över tid öka 

förmågan har fått ett stort ansvar i att driva den kulturförändring som krävs för att förbundet 

fortsättningsvis ska utvecklas i en användardriven riktning.  

Designmetodik kräver kompetensutveckling och nätverk. Eftersom de medarbetare som ökat 

förmågan till antalet är få, har de dessutom svårt att söka stöd av kollegor och utvecklas ytterligare för 

att bli helt självgående i designmetodiken.  

Resultatet av designprojekt synliggör underliggande problem/behov. Dessutom ger metodiken 

medarbetarna möjlighet att på riktigt belysa de underliggande behov och problem som individer i 

behov av stöd har, vilket kan synliggöra att dagens projekt och insatser kanske är helt fel och behöver 

göras om i grunden, vilket i sig är en jobbig insikt för en styrgrupp. 

 
Bild: Med designmetodik tillåts vi upptäcka, experimentera, känna och skapa empati för människor i situationer vi själva 

kanske inte kan relatera till. Med olika visuella verktyg får vi möjlighet att skapa samsyn och lyfta perspektiv vi kanske aldrig 

förut sett.  

Delmål 2: Utforska hur tjänstedesign som metod och förhållningsätt kan genomsyra 

samordningsförbundet. 

Insikt 2: Mycket av tiden på samordningsplattformen går åt till att reda ut 

”samordningsbehovet” ur ett verksamhetsperspektiv.  

Samtliga parter inom finansiell samordning stödjer individens väg mot sysselsättning, men styrs inte 

bara av Finsam-lagstiftningen. Det finns fler nätverk, aktörer, lagar, samarbeten och projekt som i 

sammantaget alla stödjer individens väg mot sysselsättning/egen försörjning på något sätt. Detta 

resulterar i att mycket tid när parterna möts läggs på att förstå varandra bättre, både på 

medarbetarnivå, men också på uppdragsnivå eller lagstiftningsnivå. När nätverk, aktörer, lagar, 

samarbeten och projekt krockar eller uppfattas otydliga benämns oftast problemet som ett 

samordningsbehov. Ofta är lösningen en kompetensutvecklingsdag där parterna ska lära känna 

varandra och varandras uppdrag bättre. Genom att sätta individens fokus i fokus skapas inte bara 

gemenskap kunskap om individens situation, men även kunskap om varandras, parternas, arbetssätt. 

kunde den tvärdisciplinära både kunskap om vad en viss myndighet gör och varför, samtidigt som de 

fick insikter om individer inom målgruppen. Men vilket värde skapas hos individen av att vi som 

aktörer har bättre koll på varandra? Vilket fokus ska vi ha på samordningsplattformen från start?  



 
Bild: Vilket värde skapas hos individen av att vi som aktörer har bättre koll på varandra? 

Insikt 3: Kvalitativ data används inte - eller i liten utsträckning som 

beslutsstöd/beslutsunderlag.   

Utifrån utforskandet av samordningsplattformen (figur 3) blev det väldigt tydligt att man inte 

använder sig av kvalitativ data som beslutsunderlag. Det saknas av tradition både utrymme och 

struktur för att inkludera kvalitativ data i beslutsprocesser. Individens berättelse, blir just bara en 

berättelse och inte ett underlag att leta svar utifrån. Ändå finns det mängder med kvalitativ data både 

som upparbetade arbetsprocesser hos parterna men inte minst hos parternas representanter.  Som 

representant från någon av parterna känner man att man ska ta med sig ”något färdigt” och 

genomarbetat till samordningsplattformen, och därför lyfts inte alltid de egna reflektionerna eller 

saker man har hört. I slutändan kan det leda till att man har hört talas om något i flera år utan att 

något konkret har gjorts i ämnet.  

 
Figur 6: Kunskapsstyrningsmodellen i figur 3 som underlag för att visualisera hur användningen av kvalitativ data begränsas på 

samordningsplattformen. 

Insikt 4: Tjänstedesign och användarinvolvering riskerar att bli något man klistrar på i 

efterhand. 

Samordningsförbundens uppdrag bygger på individens behov är att komma i sysselsättning och egen 

försörjning. Den behovsanalys som görs, analyserar sällan detta behov, det är ju redan ”klart”. 

Behovsanalysen blir snarare en siffra på hur många individer som har behovet att komma i 

sysselsättning, utifrån ett visst perspektiv, en viss målgrupp (unga, nyanlända, funktionssnedsatta, 

nollplacerade osv). Utifrån detta tänk utvärderas och mäts projekt och insatser på samma sätt; antal 

personer som förflyttas mot sysselsättning. Det finns mängder med stegförflyttningsprojekt som 

visserligen kan lära mer av varandra när det gäller aktiviteter som man testat, men problemet kvarstår, 

vi adresserar bara ett behov, om och om igen.  



När man utifrån detta då vill jobba med tjänstedesign, för att säkerställa att man löser rätt problem 

innan man löser problemet rätt, kan det ställa till väldigt mycket om man redan har bestämt vad man 

ska uppnå eller vad man ska införa. Som tjänstedesigner nöjer vi oss inte med svaret att individens 

behov är att komma i sysselsättning, utan vi ställer andra frågor som kan äventyra det redan skrivna 

och beslutade projektet.   

  
Figur 5: Förflyttning mot individens fokus i fokus, för att därifrån se det vi inte kan se när vi utgår från ett mer traditionellt verksamhetsfokus.  

För att användarinvolvering genom tjänstedesign ska vara en del av ett projekt från start behöver det 

vara en del förberedelsearbetet, innan ett projekt startar eller kanske till och med fattas beslut om. 

Dels för att låta tjänstedesign vara förhållningssättet genom hela projektet samt för att utforska 

målgruppen och dess behov för att kunna formulera målen för projektet utifrån användarens behov. 

Detta kan medföra en flexibilitet i projektet som är tydlig från start för styrgrupp, projektledare och 

andra involverade med mål som är skapade utifrån användarens behov. Det ger också förutsättningar 

för projektledaren att driva projektet med ett utforskande, experimenterande förhållningssätt. 

För att visualisera ovanstående resonemang har vi kombinerat den modellen med ”the double 

diamond” modellen med en modell för projektledning som används inom regionen (i grått). 

Projektmodellen visar att det redan från projektstart (0) är ofta bestämt eller känt vad vi ska lösa och 

hur. Medan designprocessen bygger på att vi utforskar behov utgår från dessa innan vi hittar 

lösningar. Alltså säkerställer att vi löser RÄTT problem, innan vi löser det rätt.  

 
Figur 8: Kombination av designprocessen (i färg) och en projektmodell enligt Projektil som används inom Region Värmland (grå). 



 

5.2 Summering delmål 1 & 2:  
Utifrån de inspirationsaktiviteter, kunskapsaktiviteter samt de designprojekt som har stöttats i 

uppdragets utforskande del kan vi se att förmågan att använda tjänstedesign som metod för att jobba 

med användarinvolvering i samordningsförbundens arbete har ökat hos ett fåtal personer.  

Dock så ser vi ett glapp mellan de som har ökat kunskapen efter inspirations – och kunskapsaktiviteter 

och de som har utvecklat förmågan genom att göra/testa i designprojekt över tid. (Se insikt 1)  

I glappet har några risker synliggjorts utifrån medarbetarnas perspektiv som kan hindra/försvåra 

arbetet med att öka användarinvolveringen inom finansiell samordning:  

- Ett fåtal personer ska driva kulturförändringen  

- Designmetodik kräver kompetensutveckling och nätverk  

- Resultatet av designprojekt synliggör underliggande problem/behov 

Slutsatsen av detta är att det är relativt enkelt att förstå och ta till sig värdet/nyttan av att jobba med 

användarinvolvering på både operativ – som strategisk nivå, det finns en stor nyfikenhet och det finns 

bra inspirations – och utbildningsunderlag. (Experio Lab, Innovationsguiden mm). Men en ökad 

kunskap och förståelse hos ett antal medarbetare skapar inte per automatik ett görande och 

utveckling av användarinvolvering inom finansiell samordning på samtliga nivåer.  

På operativ nivå handlar görandet om att kunna använda och driva designmetodiken i olika faser och 

förpacka resultatet från de olika faserna.  

Vad gäller strategisk nivå handlar görandet om att förstå vad ett designarbete resulterar i utifrån de 

olika faserna, och därifrån kunna hantera resultatet för att driva och leda arbetet framåt.  

Detta har utforskats ytterligare och tre insikter har synliggjorts:  

• För det första handlar detta om att välja fokus från start, för vem finns finansiell samordning 

egentligen (Insikt 2)?  

• För det andra måste vi inse att det kanske inte finns så mycket yta eller möjlighet att jobba 

med användarinvolvering på som det ser ut idag (insikt 3).  

• För det tredje handlar det om att inse att tjänstedesign är något annat än det vi gör idag, och 

därför kanske vi inte ska applicera metodiken på det vi gör idag, utan använda 

förhållningssättet för att synliggöra vad vi kan och bör göra i stället (insikt 4). 

Summa summarum, fortsätt utbilda och klä på medarbetare designmetodiken för arbete på en 

operativ nivå samt för ökad kunskap på strategisk nivå. Men utforska och fördjupa kunskapen om vad 

användarinvolvering genom tjänstedesign är på en strategisk nivå för att säkerställa en långsiktig 

satsning.  



 
Figur 1: Uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan  

 

Delmål 3: Utveckla och testa idéer kring vad ett långsiktigt lärande är, där användarinvolvering 

genomsyrar samordningsförbundens verksamhet kontinuerligt.  

5.3 Utmaning 
Hur kan uppdraget bidra till att öka parternas förmåga på styrnings- och ledningsnivå att 

agera på resultatet av att man jobbar med användarinvolvering inom finansiell samordning? 

5.3.1 Utveckling och testmiljöer 
Spridningskonferens 191011. Under uppdragets spridningskonferens för styrning – och ledning inom 

Finsam Värmland/Dalsland fick deltagarna ta del av uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan med 

fördjupning i projekt Insikt och projekt Omställning. Projektledare och deltagare i projektet delade 

med sig av sina reflektioner och lärdomar från båda projekten. Även reflektioner kring uppdraget i sin 

helhet presenterades. 

Processledning: Olga Sabirova Höjerström  

Tidsperiod: 191011 

Mottaglighet på strategisk nivå. För att testa och utveckla hur styrnings- och ledningsfunktionerna 

inom samordningsförbunden kan bli mer mottagliga för att jobba med användarinvolvering även efter 

uppdragets slut har två test gjorts:  

I det första testet har medarbetarna i projekt Insikt uppmanats att bjuda in chefer till andra typer av 

miljöer och mötesstrukturer än ”vanligt” och därifrån genomfört workshops med olika designmetoder. 

Vilka möjligheter upplever medarbetarna i projekt Insikt att de har att påverka styrning – och ledning 

med sin nyvunna förmåga?  

Processledning: Medarbetarna projekt Insikt  

Tidsperiod: 190601 - 191231 



Det andra testet har handlat om att uppdragstagarna har låtit styrnings- och ledningsfunktioner inom 

Klarälvdalens samordningsförbund att reflektera över vilket värde förbundet skapar samt sin egen 

mottaglighet vad gäller att jobba med användarinvolvering genom tjänstedesign. Beredningsgruppen 

har genom ett flera workshops jobbat med olika frågeställningar för att fortsatt jobba med 

tjänstedesign inom förbundet. 

Processledning: Olga Sabirova Höjerström  

Tidsperiod: 190901 – 191231  

Styrning & ledning Klarälvdalens samordningsförbund. Med utforskandet av uppstarten av projektet 

”På rätt väg i Klarälvdalen” som bas, ville uppdraget undersöka och testa vilket värde som skapas när 

styrgruppen för ett projekt är delaktig i bearbetningen av kvalitativ data. Hur kommer den kvalitativa 

datan kombineras med den planerade baskartläggningen?   

Processledning: Olga Sabirova Höjerström samt projektledare Margaretha Finnkvist 

Tidsperiod: 190823– 191231  

  



5.4 Slutsats resultat av uppdraget:  
Uppdragets mål:  Utforska och utveckla vad tjänstedesign inom Finsam Värmland/Dalsland är och kan 

vara. 

Utforska: (Se under rubrik: Summering delmål 1&2) 

Utveckla: 

Hur kan uppdraget bidra till att öka parternas förmåga på styrnings- och ledningsnivå att agera på 

resultatet av att man jobbar med användarinvolvering inom finansiell samordning? 

1. Konceptet Finsam-dialoger/medarbetardialoger.  

Konceptet bygger på att medarbetare i projekt Insikt har samlat in kvalitativ data, förpackat denna och 

låtit den sen ligga till grund för en gemensam dialog mellan parterna i syfte att låta parterna hitta 

gemensamma beröringspunkter/områden att fördjupa samordningen kring. Konceptet Finsam 

dialoger/medarbetardialoger har testats i samtliga förbund under hösten 2018, och under våren 2019 

även utvecklats av medarbetare från projekt Insikt (i BÅDESÅ). Utifrån detta har även koncept för 

fokusgrupper/gruppintervjuer med deltagare/individer tagits fram och testats. Konceptet bidrar till ett 

återkommande inslag under året där förbundet säkerställer individens perspektiv i samordningen av 

parternas tjänster.  

 

Bild: Medarbetardialoger. Konceptet bygger på att medarbetare i projekt Insikt har samlat in kvalitativ data, förpackat denna och låtit den 

sen ligga till grund för en gemensam dialog mellan parterna i syfte att låta parterna hitta gemensamma beröringspunkter/områden att 

fördjupa samordningen kring. 

2. Triggermaterial för idégenerering 

Medarbetare i projekt Insikt (Fryksdalens samordningsförbund) skapade en film utifrån den insamlade 

kvalitativa datan. Filmen visualiserade utmaningen som gruppen valde att jobba med, och syftet med 

filmen var att vara en utgångspunkt (triggermaterial) för en idéskapande aktivitet med 

beredningsgrupp/styrgrupp. Utöver att filmen blev ett hjälpmedel att beskriva utmaningen, har filmen 

också bidragit till diskussioner och lärande på styr- och ledningsnivå. Vilket har medfört att även 

enskilda parter ser möjligheter i att använda materialet för kompetensutveckling inom den egna 

organisationen.  

Skapa samsyn kring beredningsgruppsarbetet 

Gruppen uttryckte att det var viktigt att få tid för att reflektera och tänka efter kring olika typer av 

frågor, tid som annars inte finns. Det har också varit en möjlighet för gruppen att lära känna varann, få 

samsyn kring vilket värde de skapar och hur de ska jobba framåt, tillsammans. Arbetet har resulterat i 

en lista av aktiviteter beredningsgruppen vill testa framöver. Det blev också tydligt att en grupp som 

består av representanter från olika parter behöver utarbeta gemensamma ”spelregler”, för att vidare 

kunna arbeta med utveckling inom förbundet. Uppdragstagarna har även summerat arbetet med ett 

flertal frågeställningar som kan beredningsgruppen kan jobba vidare med.   

 

Skapa gemensamt ägande av kvalitativ data 

Arbetsgruppen inom projektet ”På Rätt Väg i Klarälvdalen” har bearbetat fem djupintervjuer med 



individer ur målgruppen, som resulterade i 20-tal insikter. För att styrgruppen för projekt ska kunna 

agera utifrån kvalitativt insamlad data genomfördes en workshop tillsammans med arbetsgruppen. 

Genom att mötas, diskutera insikterna och formulera målgruppens behov, skapades en gemensam 

förståelse för personer som är idag nollplacerade. Det i sin tur skapar förutsättningar för styrgruppen 

att kunna agera utifrån användarnas behov och styra projektet utifrån dessa. Denna workshop är ett 

exempel på hur ett gemensamt ägande av kvalitativ data kan skapas samt hur samverkan kan ske 

mellan olika professioner, på olika nivåer och parter.  

”Väldigt bra, tror jag, att arbetsgrupp och styrgrupp jobbar ihop!” 

- beredningsgrupps medlem 

 

5.4.1 Utvärdering och reflektioner från Finsam Värmland/Dalsland  
 

Idag har samtliga förbund har kunskapen om användarinvolvering genom tjänstedesign och 5 av 6 har 

förmågan att jobba med tjänstedesign för att utveckla verksamheten. Två av förbunden har utbildat 

medarbetare i att hålla i Innovationsguiden och planerar att hålla utbildningar i egen regi. Två av 

förbundens styrning och ledningsgrupper har även aktivt jobbat med hur de kan agera utifrån 

användarens fokus genom tjänstedesign varav ena förbundet använder förhållningssättet i ett nytt 

projekt. 

 

”Jag har märker en skillnad i förbundet, det är mer intresserade och efterfrågar 

tjänstedesign…Men det är en lång väg att gå från att tänka helhet och inte silos/stuprör. Men 

tjänstedesign är en väg in. Förbundet är kvar i gamla strukturer med tjänstedesign kan vara en metod 

framåt. För den sätter inga gränser och med individen vid bordet blir det det fokuset och 

möjlighet för nya sätt” 
Deltagare i projekt Insikt 

 

Pågående arbete med utformning av ett nätverk 

Utifrån ett utryckt behov från medarbetare som har jobbat med tjänstedesign har förbunden i 

Värmland/Dalsland gett uppdraget till tre av deltagarna i projekt Insikt att utforma ett lokalt nätverk 

för att fortsätta att utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas inom användarinvolvering genom 

tjänstedesign.  

 

Ser tjänstedesign som ett förhållningssätt 

För att få förmågan i att använda tjänstedesign krävs tid, mod och en utmaning som är nära sin egna 

verksamhet. Deltagarna i projekt Insikt menar att Innovationsguidens utbildning inför projekt Insikt 

hade varit bra att ha med sig, för att få en praktisk översikt av vad arbete med tjänstedesign innebär 

och hur processen är uppbyggd. Samtidigt uttrycker de att det har varit nödvändigt att genomgå en 

längre process förstå designprocessen på ett djupare plan. Det är också den fördjupade processen 

som har bidragit till ett perspektivskifte hos deltagarna- från att tänka utifrån verksamhetsperspektiv 

till att utgå från individens fokus. Nu ser de tjänstedesign som ett förhållningssätt i hur de arbetar till 

vardags, att de tänker till vid till exempel möten med individer/deltagare: Hur gör jag så att hen 

(individen) känner sig bekväm? Samtidigt som att det är också tjänstedesign som har gett dem mod 

och legitimitet att testa saker som är ”utanför boxen”, och visat att det är ”tillåtet”.  



Deltagarna i både projekt Omställning och Insikt belyser vikten av det stöd man har fått under 

genomförandet av projekten, dels genom att bearbeta insamlad material, hålla i processen och 

ständigt påminna om individens fokus ii fokus samt vara tillgängliga för stöd och bollning.  

 

”Det här arbetet påverkar mig också som person, jag tänker på ett helt annat sätt.” 
Deltagare i projekt Insikt 

 

Viktigt att hålla kunskapen levande på alla nivåer 

En reflektion från deltagarna i Insikt är att det framöver kommer vara en utmaning att hålla kunskapen 

om tjänstedesign levande internt i respektive förbunds styr- och ledningsgrupper eftersom 

representanter från parter skiftar. Vilket bidrar till att gruppen inte alltid har gemensam kunskap om 

tjänstedesign och förståelse för vilka förutsättningar processledare är i behov av för att jobba med 

tjänstedesign.  

 

”Det har varit bra och utmanande då det är nytt sätt att tänka. Bra att få en chans att byta 

fokus och tänka till över sin egen del i processer” 
Beredningsgruppsmedlem, Klarälvdalens samordningsförbund 

 

 

6. Övriga erfarenheter och observationer  
 

Samordningsförbundens roll 
Utifrån arbetet i uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan tycker vi att samordningsförbunden 
ibland är ganska sökande i sin roll bland offentliga aktörer som stöttar individer mot egen försörjning 
och sysselsättning. Man riskerar att bli ett femte hjul när man finansierar aktiviteter som kanske skulle 
ligga hos någon av parterna. Uttryck som ”I den bästa av världar behövs inte samordningsförbunden 
och Finsam”, belyser detta. 
 
Andra utmaningar som minskad tilldelning och att man inte når det beräknade behovsunderlaget är 
faktorer som gör man kan behöva definiera värdet man tillför, till medborgare i behov av stöd, till 
parterna men också till övriga aktörer och samhället i stort.  
 
Utifrån detta var en av de första reflektionerna som gjordes i uppdraget hur lite lärande som byggs 

mellan förbunden i Värmland. Att flera nästintill identiska projekt och insatser bedrivs på olika håll 

utan att några ytor för utveckling finns. Vad syftar projekten till? Att stegförflytta? Varför är inte syftet 

t.ex. att testa bästa sättet att stegförflytta, och sprida det lärandet?  

Att samordningsförbundets roll inte är helt definierat, tydliggörs i mötet med parterna. Är 

samordningsförbundet en styrgrupp för ett projekt?  Är det ett ställe att söka pengar ifrån eller är det 

en plattform för att göra saker tillsammans utifrån, vad är det där tillsammans?  Alla dessa ”interna” 

otydligheter skapar svårighet att jobba med utvecklingen av finansiell samordning.  

Tjänstedesign och användarinvolvering  

Tjänstedesign som metod och förhållningssätt möts ofta med nyfikenhet och intresse, däremot 

upplever vi att själva ordet tjänstedesign ställer till det för många. Att designa (medvetet utforma) 



tjänster, så att de skapar ett värde för de som ska använda dem, blir på något sätt självklart men ändå 

svårt att greppa. Kanske för att man inte är van vid tanken på att man är en 

tjänsteutövare/tjänsteleverantör? Eller att design känns som något som tillhör konst – och kulturella 

näringar?  

Utifrån tjänstelogiken så är det kunden/patienten/brukaren som definierar och skapar värdet när hen 

använder eller möter det som organisationen tillhandahåller. Därför är denna person en medskapare 

och en viktig resurs i utvecklingen av organisationens tjänster oavsett om verksamheten vill eller inte.   

Men som kritik framförs ofta orimligheten i att inkludera alla användare och att om vi frågar 

användarna hela tiden får vi bara en önskelista. För att bemöta den här kritiken behöver man först och 

främst definiera syftet med att använda användare.  

Handlar det om att bjuda in kunden/patienten/brukaren i verksamhetens processer? Där 

medskapande ofta är detsamma som kundundersökningar eller att man frågar om vad kunden tycker 

om olika saker. Alltså att kunden/patienten/brukaren blir en passiv mottagare och verksamheten tar 

emot input där man finner det möjligt och lämpligt.  

Eller handlar det om att organisationen söker sig till att förstå kunden/patientens/brukarens 

processer, till en förståelse utifrån individens fokus? Här ifrån kan man lära genom ett 

upplevelsebaserat arbetssätt vad kundens erfarenheter och upplevelser är utifrån dennes situation. 

Och med kundens/patientens/brukarens syn på verksamheten skruva på organisationens tjänster så 

att de blir effektivare, smidigare och värdeskapande.  

 
Figur 5: Förflyttning mot individens fokus i fokus, för att därifrån se det vi inte kan se när vi utgår från ett mer traditionellt verksamhetsfokus. 

Elina Svensson 

Att öka förmågan  

Men att på riktigt söka sig till kundens/patientens/brukarens processer, till individens fokus har vi 

genom uppdraget märkt tar ganska lång tid och innehåller ganska många fallgropar. Det är väldigt lätt 

att slängas tillbaka till verksamhetens fokus, som ju bygger på beprövad erfarenhet och forskning. Och 

tjänstedesign blir snabbt något flummigt, vad letar vi egentligen efter?  

Men för de medarbetare som gjort denna förflyttning en gång skapas nya möjligheter. Helt plötsligt 

behöver man inte ha alla svar, utan man upplever kraften i medskapandet och att inte-veta, 

tillsammans med kunden/patienten/brukaren.  Det handlar inte längre om att involvera alla användare 

i verksamhetens processer, det handlar inte längre om önskelistor, det handlar inte om att metoden är 

flummig. Det blir ett helt annat synsätt, där verksamheten sätter sig i individens fokus (jfr 

verksamheten sätter individen i fokus) för att säkerställa att man löser rätt problem innan man löser 

problemet rätt. Användarinvolvering och samskapande är inte en punktinsats, utan när väl 



förflyttningen gjorts kan medarbetare med ökad förmåga med lätthet röra sig mellan verksamhetens 

fokus och individens fokus kontinuerligt. Det vittnar citatet ”Märker när vi hamnar i verksamhetsfokus 

och uppmärksammar det” om. Vilket innebär att utifrån verksamhetens uppdrag effektivisera i 

kundens/patientens/brukarens processer löpande, där konsekvensen blir att även verksamhetens 

processer blir effektivare.   

För att se hur vi kan stötta processen för medarbetare inom samordningsförbunden i 

Värmland/Dalsland att använda tjänstedesign som metod och förhållningssätt för att nå en ökad 

användarinvolvering inom finansiell samordning, har vi använt oss av figur 4, definition av kompetens.  

 
Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.  

Där de två första ”trappstegen” är relativt enkla att kvantitativt följa samt att det finns ett bra 

inspirations – och utbildningsunderlag i form av Experio Labs nätverk och samlade erfarenhet samt 

Innovationsguiden mm. Däremot är det betydligt svårare att mäta ”förflyttningen” mellan 

kunskapstrappsteget och förmåga. Troligtvis spelar en mängd individuella förutsättningar roll för 

denna utveckling, men även vilka förutsättningar man fått utifrån ett styrnings – och 

ledningsperspektiv.  

Tjänstedesign - en långsiktig satsning  

De flesta förbund har gått tillväga på samma sätt och valt att låta några få personer testa på och 

utveckla sin designförmåga. Detta har varit väldigt bra utifrån uppdraget som har kunnat följa dessa 

personers utveckling och fånga deras lärandeprocess. Men det läggs väldigt mycket ansvar på dessa 

personer att fortsatt driva utvecklingen av användarinvolvering inom förbundet, vilket kräver att 

förbundet har definierat hur man vill jobba med användarinvolvering samt satt en struktur för hur 

man ska agera på designarbetet som görs. Annars är risken stor att tjänstedesign blir en metod som 

klistras på det mer traditionella arbetssättet samt att det blir en metod som några få utvecklar i mån 

av tid, intresse och ork.  



 
Figur 6: Kunskapsstyrningsmodellen i figur 3 som underlag för att visualisera hur användningen av kvalitativ data begränsas på 

samordningsplattformen. 

Nationellt intresse  

Flera förbund runt om i Sverige har visat intresse för det arbete som har gjorts i Värmland/Dalsland, 

och på några ställen har man påbörjat sitt eget designarbete med stöd av tjänstedesignerns inom 

Experio Labs nätverk eller på egen hand. Vilket samlat behov av stöd som finns är inte definierat och 

det är inte säkert att behovet är det samma i alla förbund, men att det finns en efterfrågan för att 

komma igång som troligtvis kommer att fortsätta. Det nationella Nätverket för Samordningsförbunden 

(NNS) har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka behovet av och hur användarinvolvering genom 

tjänstedesign kan utvecklas nationellt, mellan förbunden.   

7. Förslag på fortsatt arbete  
Det är ett stort ansvar att sitta på den finansieringsmöjlighet som Finsam-förbunden gör. Men det är 

också detta som vi tycker förbunden ska utnyttja; sin unika position att fyra parter tillsammans har 

möjlighet att finansiera projekt och insatser som tillför ett värde i parternas ordinarie verksamhet, till 

samhället men inte mist till den enskilde individen.  

 
Figur 7: Designprocessen uppdelad på olika områden där samordningsförbunden kan ta en värdeskapande roll.  

7.1 Förslag på hur finansiell samordning kan bli en motor för samordning av 

parternas tjänster utifrån medborgarens perspektiv.  
1. Motor för gemensam datahantering. Att vara plattformen för att identifiera och samla in 

gemensam data, både kvalitativ och kvantitativ, samt analysera, paketera och presentera 

denna. Idag finns inte denna gemensamma datakälla och den skulle kunna tillföra ett värde till 

parterna samt till andra aktörer i samhället. De kan använda denna sammanställning i sina egna 



verksamheter men också som underlag för att peka ut inriktningar på en lokal och regional 

nivå. Inriktningar som kan bli underlag för ansökan om medel från samordningsförbunden.  

 

2. Motor för att synliggöra det osynliga.  Vi vet att alla springer på ”lösningsbollen”, men platsen 

för att identifiera de bakomliggande orsakerna, behoven och problemen är i stort sätt helt tom. 

Samordningsförbunden skulle kunna trycka på att man gärna finansierar utforskandet, för att 

säkerställa att den som ansöker om medel vet problemet innan man bestämmer hur man ska 

lösa det. Genom att säkerställa problem kan effektkedjan utformas utifrån behov. Underlaget 

skapar då förutsättningar för att det kommer in projektansökningar till samordningsförbunden 

där behoven är säkerställda.  

 

Skulle samordningsförbunden även samla in och paketera utforskandet kunde detta tillföra ett 

värde för parterna i att de får samlat underlag som stöttar i att skruva på - eller skrota 

befintliga insatser. Men paketeringen av behov skulle även skapa värde för övriga aktörer att 

agera på, skapa lösningsförslag utifrån (underlag för innovation) och skapa samarbete utifrån.  

 

3. Motor för att utveckla testmiljöer. För att samordningsförbunden inte ska riskera att ta 

positioner som parterna själva hanterar, och komma för nära den operativa verksamheten där 

projekt och insatser ligger hos parterna. Skulle samordningsförbunden kunna stötta de 

strukturella processerna och fånga lärandet från projekt och insatser man finansierar, lyfta 

detta för att belysa vad som fungerar och inte fungerar.    
 

 
Figur 8: En kombination av Designprocessen i figur 7 och Projektil i en matris från XLPM-projektledningsmetodik.  
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Figurer 
1. Uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan.  

 

 
Figur 1: Uppdraget Tjänstedesign för ökad samverkan 

  



2. Designprocessen. Bild från Experio Lab Värmland  

 
Figur 2: Designprocessen. Bild från Experio Lab Värmland  

3. Samspel mellan olika nivåer för ökad kunskapsstyrning  

 
Figur 3: Samspel mellan olika nivåer för ökad kunskapsstyrning, fri tolkning från skl.se 



4. Definition av kompetens  

 
Figur 4: Definition av kompetens. Fri tolkning från Svenskt Näringsliv, SIS SS 624070, Ledningssystem för kompetensförsörjning.  

5. Förflyttning mot individens fokus. 

 
Figur 5: Förflyttning mot individens fokus i fokus, för att därifrån se det vi inte kan se när vi utgår från ett mer traditionellt verksamhetsfokus. 

Elina Svensson  



6. Möjlighet att jobba med kvalitativ data  

 
Figur 6: Kunskapsstyrningsmodellen som underlag för att visualisera hur användningen av kvalitativ data begränsas på 

samordningsplattformen. 

7. Designprocessen som värdeskapare  

 
Figur 7 : Designprocessen uppdelad på olika områden där samordningsförbunden kan ta en värdeskapande roll.  



8. En kombinationsmodell under uppbyggnad  

 
 

Figur 8: En kombination av Designprocessen i figur 7 och Projektil i en matris från XLPM-projektledningsmetodik. 

 

 



Projekt Omställning

Vad vi behöver förstå för att minska sjukfrånvaron



Innehåll

 Sammanfattning - på en och en halv minut

 Användarinvolvering - individens fokus i fokus 

 Kunskapsunderlaget – vad vi behöver förstå 

 Citat

 Relation, förtroende och tillit

 Tillit i systemet

 En reflektionsövning

 Utmaningarna

 Resultat – har vi gjort det vi skulle

 Processen – lite tankar om arbetet

 Organisation

 Projektekonomi

 Länkar och kontaktuppgifter





Sammanfattning
- på en och en halv minut

Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. 
Det handlar om kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar som vill komma tillbaka till ett arbetsliv.

Det handlar om mig, jag vill bli en värdig människa, jag vill ha ett jobb. För att jag ska komma vidare och tillbaka till arbete, är 
relationen till de som vill och kan hjälpa mig det viktigaste. Att ha en relation som bygger på förtroende så att vi kan prata om rätt 
saker och för att verkligen förstå varandra. En relation som får mig att känna mig sedd och lyssnad på och en relation som får mig 
att känna att jag är med och påverkar min egen väg framåt. 

Det handlar om relationen till dig som är min chef, eller till dig som handlägger mitt ärende hos Försäkringskassan eller till dig som 
är min läkare. Att vi alla känner tillit för varandra i det system som är tänkt att stödja mig. Du utgår från de behov jag har, du vet 
hur du skapar en relation till mig och du förstår hur ditt agerande påverkar mig. Att få vara en del av den information och 
kunskap som delas med mig och mellan oss. Det är även viktigt att vi alla har en samsyn om det som är mitt mål. Dessutom så 
behöver alla göra det som vi har sagt att vi ska göra.

Om jag upplever mig som en del i detta när jag är sjukskriven kommer jag och fler värmlänningar att kunna återgå till arbete och 
arbetsgivare kan behålla medarbetare med rätt kompetens. 



Användarinvolvering
- individens fokus i fokus

Projektet har använt sig av användardriven verksamhetsutveckling, en metod som kallas för tjänstedesign och som tar tillvara på 
användarens behov, erfarenheter och synpunkter. Användarens behov och hur de kan tillgodoses, blir centrala i 
utvecklingsarbetet. Enligt tjänstedesign skapas inte värdet i hur en tjänst utformas utan att värdet istället uppstår i användningen 
av den. Värdet skapas alltså tillsammans med användaren. 

I Projekt Omställning ville vi synliggöra hinder och drivkrafter för återgång i arbete från sjukskrivning, ur ett individperspektiv. 

Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en metod med olika verktyg som hjälper till att utveckla verksamheten så att den blir 
bättre för alla. Metoden bygger på ett prövande arbetssätt för att lösa utmaningar utifrån användarens perspektiv. Fokus är att 
förstå användarnas (kund/patient/medborgare och personal) behov och hur dessa upplever användningen av en tjänst, för att 
skapa oss en bättre bild av vilka problem som behöver lösas. Användare är  involverade och medskapare i utvecklingsarbetet. 

Det är en skillnad mot en mer traditionell  verksamhetsutveckling, där verksamheter ofta effektiviseras utifrån vad som är minst 
resurskrävande och mest ekonomiskt fördelaktigt för organisationen. Här utvecklas istället verksamheten med tjänstesynsätt 
utifrån kundens behov, ett utifrån- och in-perspektiv. 

Att gå från att ha individen i fokus till att istället ha individens fokus i fokus. 

I Projekt Omställning innebär metoden att fokusera på individens upplevelser av mötet med olika aktörer i 
rehabiliteringsprocessen. Utifrån individers behov identifieras och synliggörs förbättringsområden. Lösningar kan sedan tas fram för 
att testas och utvärderas. Nya kunskaper och insikter bidrar till att värderingar, arbetssätt och verktyg kan utvecklas och 
förbättras. 



Kunskapsunderlaget
-vad vi behöver förstå 

Att ta fram ett kunskapsunderlag är ett av målen för Projekt Omställning. Kunskapsunderlaget kommer inte vara den slutliga 
versionen eller enda sanningen. Vi har haft en möjlighet att belysa en samhällsutmaning med ökad  sjukfrånvaro och vad som är 
viktigt för att komma tillbaka till ett arbetsliv. Och det har gjorts ur ett individperspektiv. Projektet är ett utvecklingsarbete och se 
på  kunskapsunderlaget och de resultat som kommit fram som prototyper, en start, ett område som kan och behöver 
vidareutvecklas. Göras till verkstad. Det är då det händer.

Kunskapsunderlaget består av olika texter, filmer och övningar. De finns samlade på www.finsamvarmland.com och har 
löpande publicerats under projekttiden. Vi har brottats med frågan om vad som är ett resultat av ett utforskande 

utvecklingsarbete. Vi har valt att börja brett och smalna av allt eftersom. Det innebär att vi har behövt lämna vissa delar efter 
vägen. Det innebär inte att de är ointressanta och de skulle kunna bidra till tankar och insikter hos andra. Vi har därför valt att 
löpande publicera information via vloggar,  inlägg och filmklipp på hemsidan och sociala medier. Därför är det mesta samlat på 
en hemsida och kan användas där efter projektets slut. Det är en del av spridningen. I denna rapport visar vi några delar. 

Välkommen att använda materialet!

http://www.finsamvarmland.com/






Individen inte är huvudperson i sin egen sjukskrivning. De upplever inte rehabiliteringssystemet som ett enhetligt system utan möter 
enskilda aktörer, organisationer och myndigheter som var och en drivs av sina interna processer och uppdrag. Den som är  

sjukskriven förhåller sig till flera olika system, vilka alla är beroende av den information som individen lämnar ifrån sig. Systemet är 
informationsberoende och information samlas in direkt från individen men den efterfrågas och delas även mellan olika aktörer. 

Individerna lämnar den information som efterfrågas. Annars berättar de det de tror att aktören behöver veta. Information 
utelämnas också. Det innebär att någon aktör i systemet har information som någon annan aktör kanske behöver, fast det inte är 
känt att den finns och den efterfrågas då inte heller. Olika aktörer har alltså olika information. 

Det verkar inte vara någon förutom individen som skulle kunna ha en helhetsbild.  Samtidigt upplever individerna systemet som för 
komplext för att kunna den helhetsbilden på egen hand. 

För att få den information som du som aktör egentligen 
behöver, eller som ditt uppdrag kräver, behöver du förstå 
hur du får tag i den. 

Men du kommer aldrig få information utifrån ditt 

uppdrag. Du får istället information utifrån den 

relation och det förtroende som du lyckas skapa!

Relation, förtroende och tillit



Tillit i systemet

Brist på tillit är ett hinder för återgång i arbete. Organisationer består av människor 
och går det isåfall att bygga tillit i ett system på samma sätt som att bygga tillit 
mellan människor? Vi har tagit fram en modell som bygger på tre hörnstenar för att 
bygga tillit (empati, autencitet och logik) enligt Francis Frei, professor på Harvard 
Business school. 

Empati; förmågan att fokusera och lyssna. Förmåga att förstå andra. Ha en mental 
närvaro (enligt Frei). I systemet skulle det då behöva skapas relationer för att kunna 
förstå individen och andra och för att förstå konsekvenser av sitt eget beteende eller 
sin organisations agerande.

Autencitet; modet att var sig själv (enligt Frei). Vi har idag ett system med expertis 
och olika uppdrag inom rehabiliteringssystemet. Att tydliggöra uppdrag och kunskap 
och genom att dela information med varandra kan var och ens unika kompentens 
(även individens) att bidra komma till nytta. 

Logik; förmågan att kommunicera logiskt och att det som kommuniceras har ett 
innehåll (enligt Frei). Det innebär för oss att få en samsyn i systemet om individens mål 
och att insatser sedan görs.



En reflektionsövning

Vi tagit fram en reflektionsövning 
byggd med olika block för att 

som enskild eller i grupp resonera 
och reflektera över sitt eget eller sin 

organisations agerande och 
beteende. 

För att öka förmåga 
att bygga tillitsfulla relationer. 



Utmaningarna
- Hinder för tillit i systemet

12. 

3

Vi har upptäckt att… Hur skulle vi kunna...

Tid: 

… aktörer har inte tid för att skapa relation med individer.

… aktörer fokuserar på sina respektive interna verksamhetsmål 

och uppdrag i första hand.

Tid: 

… skapa den tid för individen som behövs för att skapa en relation?

… skapa den tid som individen behöver för att känna sig sedd, trodd och lyssnad på?

… göra så att individen upplever att hen ges den tid som hen är i behov av? 

… skapa tid så att individen kan uttrycka sina behov?

Olika Uppdrag:

… att ha många involverade i en process gör det svårt att veta 

vem som gör vad och vilken information som finns tillgänglig. 

… aktörerna verkar värdera varandras information mer än 

individens.

Olika uppdrag

… göra individen till expert i sin egen rehabiliteringsprocess?

… koordinera rätt aktörs insats i rätt tid så att det skapar värde för individen?

… synliggöra individens målsättning och plan?

… få aktörer att utgå från och förhålla sig till individens process?

… motivera individen att vara expert i sin egen rehabiliteringsprocess? 

… hjälpa individen att förstå och uttrycka sina behov?

Experten:

… aktörerna i rehabiliterings systemet ser sig själva som experten 

och driver processer som individen förväntas förhålla sig till. 

… det saknas tilltro till individens egen förmåga och motivation till 

förändring.

Experten

… ta reda på individens drivkrafter, målsättning och motivation?

… få oss aktörer att ta tillvara på individens drivkrafter, målsättning och motivation?

… få oss aktörer att förhålla sig till individens målsättning och plan? 

… få oss aktörer att aktivt agera utifrån individens målsättning och plan?



Projektmål Måluppfyllelse
Ta fram ett kunskapsunderlag om hinder och 

drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning

Uppnått. 

Olika filmer och verktyg med mera har publicerats på projektets hemsida www.finsamvarmland.com.

Öka insikt och förståelse hos involverade parter om 

målgruppens behov samt hinder för att uppnå 

önskade effekter

Uppnått.

Involvering av personer från olika parter har skett löpande under projekttiden med dialog om aktuellt status och aktuell kunskap. 

Workshops och spridningskonferenser med olika aktörer har genomförts. Fler spridningstillfällen planeras under 2019 efter 

projekttidens slut. Kunskap förs vidare till beviljat ESF projekt Experio WorkLab.

Kunskapsspridning genom aktiv opinionsbildning till 

aktuella samhällsaktörer och allmänhet

Uppnått. 

Under hela projekttiden har kommunikation skett via hemsida och sociala medier med inlägg, filmer mm, med mellan 500-1000 

visningar per inlägg.

Insatser som ökar samarbete mellan olika branscher Delvis uppnått.

Aktörsträffar som genomförts har haft deltagande från olika arbetsgivare och områden. Det har varit offentliga arbetsgivare som 

deltagit. Visst erfarenhetsutbyte har skett. Inga specifika aktiviteter har genomförts mellan olika branscher. 

Ta fram lösningar som minimerar hinder och stärker 

drivkrafter för återgång i arbete för sjukskrivna män 

och kvinnor. Lösningarna ska innebära effekt för 

både snabbare omställning och att återgången är 

hållbar över tid

Delvis uppnått. 

Kunskapsunderlaget visar på behov. Lösningar var planerat att genomföras i en eventuellt ESF projekt. Delar kommer att kunna tas

om hand och utvecklas vidare. 

Reflektionsövningen kan ses som en lösning som projektet tagit fram.

Förberedande arbete med ansökan till Europeiska 

socialfonden för utlysning Minskad ohälsa och 

sjukskrivning i Norra Mellansverige: 2018/00406 

Uppnått. 

Ansökan har förberetts utifrån aktuell utlysning tillsammans med Region Värmland. Ansökan beviljades och projektet Experio 

WorkLab startar 190501. 

Resultat
-har vi gjort det vi skulle
Syftet med projektet har varit att förstå vilka hinder och drivkrafter som påverkar återgång i arbete under en sjukskrivningsperiod 

Effektmål: På sikt bidra till att fler värmlänningar återgår snabbare i arbete efter en sjukskrivning och att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens

http://www.finsamvarmland.com/
http://www.finsamvarmland.com/
http://www.finsamvarmland.com/


Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Experio Lab Värmland beskriver på sin hemsida om sin filosofi. Den beskrivs kort och kärnfullt och behöver därför ingen 
omskrivning. Vi i arbetsgruppen har genom stöd av tjänstedesigners försökt att leva upp till den och utmanat både oss själva,
varandra och kanske andra. Det är enklare sagt än gjort som byråkrat.

Nyfikenhet och empati för människors vardag
All förändring börjar med nyfikenhet. Med nyfikenhet och lust försöker vi förstå vad andra behöver. Varför gör vi som vi gör, vad 
är det vi behöver som vi inte kan uttrycka och varför fungerar vården som den gör? Första steget för oss är alltid att förstå.

Mod att drömma om en bättre framtid
Hur beskriver vi det som ännu inte finns? Det krävs mod att våga sätta ord och form på det som ibland utmanar system, 
arbetssätt, kultur och invanda mönster. Går det egentligen att göra på ett annat sätt? Vi vågar drömma och vi vågar utmana.

Samskapa för att göra något åt det
Tillsammans är vi starka. Fler hjärnor tänker bättre än en och det är vi övertygade om. Vår gemensamt finansierade hälso- och 
sjukvård har vi tillsammans och därför behövs vi alla för att utforma, utföra och utveckla den. Tillsammans skapar vi, tillsammans 
testar och prövar vi lösningar och tillsammans får vi det att fungera.

(https://experiolab.se/vard-design/)

https://experiolab.se/vard-design/


Designprocessen innebär ett antal faser som börjar med förberedelser som innebär att definiera ramar och skapa rätt förutsättningar för arbetet 

innan det startar. Att tydliggöra och formulera en utvecklingsfråga, att tydliggöra vad arbetet ska leda till och bemanna projektet med rätt 

kompetenser. Det är även viktigt att säkerställa engagemang och beslut i berörda verksamheter, att involvera andra nyckelpersoner tidigt och 

skapa rätt förutsättningar för att kunna involvera användare. 

Därefter följer den viktiga fasen Utforska. Här undersöks de behov och problem om användare har och hur de uppstår. Försöka att förstå 

människors liv, upplevelser och erfarenheter är viktigt. Här samlas mycket information in  som sedan analyseras under fasen Förstå. Mönster och 

samband synliggörs. Tillsammans med användare skapas insikter och de viktigaste problemområdena och utmaningarna visualiseras. 

Utvecklingsfasens syfte är att återigen bredda arbetet genom att skapa 

många idéer och lösningsförslag på de utmaningar som synliggjorts 

under arbetet. Denna del är ofta kreativ för att utforska nya perspektiv 

för att lösa problem. 

Fasen Förnya innebär att prioritera, välja ut och att testa olika lösningar. 

Tester och uppföljning sker tillsammans med användare för att kunna 

vidareutveckla framtagen lösning så att den fyller verkliga behov.

Processen är inte linjär utan arbetet kan ske i flera faser parallellt. Genom

att förstå nya saker så kan det ge upphov till att behöva utforska mer eller 

annat.

Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Utveckla & förnya

Förbereda

Utforska & förstå



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Nya metoder
Arbetsgruppen har arbetat med nya metoder och har med stöd av tjänstedesigner fördjupat sig i metoden och att utgå från 
individers perspektiv. Mycket tid har lagts inom arbetsgruppen, på metoden och på uppdraget. Vi har valt att utföra samtal 
med individer (istället för att designers eller andra utifrån gör det) och då har det skapats insikter och andra perspektiv för 
arbetsgruppen direkt. Projektmedarbetarna har arbetat deltid i sina ordinarie uppdrag under projekttiden vilket innebär att det 
har funnits en möjlighet till direktimplementering i handläggning. Genom att medarbetare får nya insikter och kunskap och 
perspektiv kommer det påverka framtida beteenden. 

Förberedelser

För att komma i kontakt med personer att prata med, så valde vi att kartlägga de personer och organisationer som finns runt 
en sjukskriven individ. Vi pratade med många personer inom vården, fackliga organisationer, chefer och HR personal, 
myndigheter och frivilligorganisationer (aktörer). De hjälpte oss med att komma i kontakt med personer. Vi har även personer 
som sett vår information i sociala medier och hört av sig till oss och som vill vara med. De enda uppgifter vi fick var namn och
kontaktuppgifter. Det är inte helt okomplicerat att arbeta i en arbetsgrupp och dela information mellan sig (formellt mellan 
myndigheter). Vi har varit noga med att samla in så lite personinformation som möjligt. Endast en person i gruppen har haft 
tillgång till individernas kontaktuppgifter. Allt delat arbetsmaterial har varit avidentifierat.

Vi använde även  samtalen med aktörerna för att förbereda intressanta områden att prata med personerna om. 



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Intervjuerna 

Arbetsgruppen har genomfört 24 intervjuer med personer med erfarenhet av sjukskrivning. 14 kvinnor och 10 män med erfarenhet 
av arbete inom branscherna skola, vård- och omsorg eller inom byggbranschen, träffade någon ur arbetsgruppen under ca 1,5 -2 
timmar för ett samtal som blev en berättelse i kronologisk ordning om upplevelsen av att vara sjukskriven. Samtalen var ganska fria 
och de förberedda samtalsområdena användes inte i så stor utsträckning. Intervjuerna spelades in och transkriberades.

Fokusgrupper och aktörsmöten
Vi har löpande genomfört ett antal möten med olika aktörer i sjukskrivningsprocessen för att stämma av olika intressanta områden
som framkommit under arbetets gång men även för att förstå olika aktörers perspektiv och förhållningssätt till frågan om hinder 
och drivkrafter för återgång i arbete. Några av de personer som deltagit i intervjuerna har även träffats i grupp då vissa frågor eller 
intressanta områden behövde fördjupas och resoneras  ytterligare kring. 

Reflektion och mönsteranalyser
En stor del av arbetet med tjänstedesign är att förstå och uppleva. Att uppleva är en del av att förstå. Vi har lagt mycket tid i 
arbetsgruppen på att dela med oss av våra egna reflektioner och vi har tillsammans byggt upp resonemang. Framförallt har det 
varit viktigt att säkerställa att det är individernas berättelser som ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Var har vi fått detta ifrån? 
Återfinns detta i vårt insamlande material?. Det insamlade materialet i form av de transkriberade intervjuerna har varit vårt 
huvudmaterial där mönsteranalyser gjort i flera omgångar. Vi har arbetat visuellt genom att klippa ut citat, gruppera och ringat in 
intressanta områden. Intressanta områden som är viktiga för individerna eller som många pratar om. Inte de som är viktiga för oss. 
Vi har under arbetets gång fått sortera bort områden som vi initialt trott skulle vara viktiga men som inte framkommer lika tydligt i 
intervjumaterialet. 



Processen
-en insikt man fått går inte att ta tillbaka

Spridningskonferenser som en del av utvecklingen
Vi har genomfört två spridningskonferenser för att dela med oss av det vi sett och förstått. Vi har presenterat det material vi fått 
fram och även visat och testat prototyper och stämt av vårt resonemang. En konferens vände sig olika aktörer i 
sjukskrivningsprocessen, så som chefer, vården, företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Den andra 
konferensen vände sig till chefer och HR-personal hos två stora offentliga arbetsgivare. Konferenserna hade även som syfte att 
vara en del i utvecklingsarbetet  för att kunna synliggöra de hinder och utmaningar som finns för att nå tillit i 
rehabiliteringssystemet.

Lita på processen och Be shitty, not pretty
En viktig del i utvecklingsarbetet har varit stöd i att utföra och hålla sig till metoden. Att stanna i att utforska, leta och samla in. Att 
kunna lita på att de moment som vi gör leder oss framåt, till ny kunskap och insikter, trots att vi inte riktigt visste vad de skulle 
används till. Uttrycket lita på processen har återkommit många gånger under projekttiden. Arbetsgruppen har även känt 
frustration över att ibland inte förstå och i en ovana att utföra arbetsuppgifter som är utforskande, att testa sig fram.  Det har även 
varit en utmaning att leda ett sådant här projekt, att inte veta vad nästa veckas arbete består av, innan vi vet utfallet av det som 
sker den här veckan (tack Stina, Maria, Maria och Maria för den här tiden! Vi har haft riktigt kul tillsammans!). Be shitty, not pretty är 
ett annat uttryck vi haft med oss från start och som har hjälpt oss på vägen. Värdet av att testa, tänka högt och provprata sin idé 

inför andra. Att inte lägga tid och energi på ett första utkast (Tack för det Elina och André!).  ”Ideas don´t need to be complete, 
just good enough to be explored and thrown away. The more beautiful you make them, the harder they are to abandon”.



Arbetsgruppen bestod av personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Värmland. Vi har även haft förmånen att 
ha en student från Karlstad Universitet som ingått i projektet under sin praktiktid.  Arbetsgruppens uppgift har varit att tillsammans med 
projektledaren undersöka projektets frågeställningar genom metoden tjänstedesign. Det innebär att utforska individers behov och 
upplevelser för att skapa en  gemensam förståelse och insikter, som vi behöver säkerställa att de fungerar bra i vårt gemensamma 
system. Arbetsgruppen rekryterades med tanke på att ha en bred erfarenhet, att kunna bidra med olika perspektiv samtidigt som 
utgångspunkten i projektet är att ha individers fokus i fokus och inte olika verksamheters.

Personerna som rekryterades till arbetsgruppen har erfarenhet av att möta individer, har kunskap om sin egen organisations uppdrag, 
regler, ansvar och roll men samtidigt har det varit viktigt att vara nyfiken på det som vi inte känner till. Att ha en vilja att försöka förstå 
andra individer och system, för att skapa bättre lösningar på sikt. Även personliga egenskaper såsom nyfikenhet, god förmåga att
samverka, förmåga att se helhet och att ha kanaler för förankring i egen organisation har varit viktiga delar i rekryteringen av
arbetsgruppen. Personerna i gruppen har varit olika varandra, drivs av olika saker och har haft olika perspektiv på frågor vilket har 
varit bra för projektet. Det har bidragit till många olika perspektiv och minska risk för att vi har med våra egna för-förståelser och 
frågeställningar i arbetet.  Det har hjälpt oss att kunna vara öppna för individens perspektiv. Inte vårt eget. 

Gruppen har träffats löpande under projekttiden och arbetat mycket tillsammans med projektmaterialet, intervjuer, 
sammanställningar, mönsteranalyser, reflektioner. Vi har arbetat med att få ett bra samarbetsklimat och nyttja våra respektive styrkor 
och möjlighet att kunna bidra. Genom att skapa ett klimat att kunna berätta, fråga, tänka högt så har allas idéer används och
vidareutvecklats under projekttiden. 

Organisation 



Arbetsgruppen bestod av 
Maria Johannessen (Arbetsförmedlingen), Maria Widén (Försäkringskassan), Kristina Andersson 
(Region Värmland), Maria Hansen Tolova (student Karlstads Universitet), Elina Svensson 
(Experio Lab Region Värmland), André Szeles (Experio Lab Region Värmland)

Sofia Axelsson, projektledare 180215-180831, Carl Hast, projektledare 180901-190430
Projektet har haft stöd av kommunikatörer för att sprida och visualisera arbetet och resultat 
under projekttiden. 

Organisation
-arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har arbetat deltid, ca 50 % i projektet och resterande tid i sina ordinarie uppdrag. Projektledare har arbetat 90 % och 
tjänstedesigner 20 %. Under de sista månaderna så omfördelades tid så att tiden för tjänstedesigner utökades och handläggares tid 
minskades.  Genom att låta personal från parterna få kunskap om tjänstedesignmetodik för verksamhetsutveckling gavs möjlighet till 
egna insikter om den målgrupp de möter i vardagen, som kan ge förutsättningar till framtida implementering inom organisationerna. Det 
har även gett en möjlighet till direktimplementering för handläggarna i sina ordinarie arbetsuppgifter.  

Projektledaren har planerat och organiserat aktiviteter tillsammans med tjänstedesigner och arbetsgruppen, har ansvarat för samverkan 
med involverade parter och dokumenterat och spridit verksamheten med stöd av kommunikatörer. Projektledaren har informerat 
styrgruppen om nuläge och avvikelser genom statusrapporter och sammanställt underlag för beslut. 



Organisation
-styrgruppen

Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkringen i 
Värmland har varit projektägare. Projektet har haft en 
styrgrupp med representanter från olika samhällsaktörer från 
olika delar av Värmland. 

Styrgruppens uppgift har varit att: 
• säkerställa att projektet ligger i linje med projektplan 
• samla in underlag och fatta beslut om eventuell revidering 
av projektets mål och aktiviteter och andra viktiga vägval 
för genomförande samt prioritering av resurser
• förankra projektet i den egna organisationen och hos 
andra intressenter 
• undanröja eventuella hinder 
• ansvara för projektets resultat och vara en del av 
spridningen. 

Styrgruppens bestod av 

Mirela Memic Sandström, chef Försäkringskassan SF Värmland
Lena Hertzberg och Björn Ericsson, chef Arbetsförmedlingen 
Anna-Karin Thörnqvist, utvecklingsledare Region Värmland
Ida Kullgren, chef Experio Lab Region Värmland
Anna Jarebo, chef Arvika kommun, IFO 
Hannes Fellsman, chef Filipstads kommun AME
Felicia Weinberg, chef Sunne kommun SOC
Ulrika Vitalis, chef  Hammarö kommun IFO
Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samordningsförbundet 
Samspelet
Ann-Marie Berg, förbundschef Fryksdalens samordningsförbund
Gunilla Nilsson, HR-direktör Karlstads kommun
Peter Bäckstrand, HR-direktör Landstinget i Värmland



Projektekonomi

Projektbudget 180901-190430

Projektledare 90% 575 000
Projektmedarbetare 120-150 % 455 000
Tjänstedesigner 20-40 % 145 000
Administration 35 000
Externa tjänster (esf-ansökan) 80 000 
Resor 32 000
Workshopmaterial 7 000
Kommunikation och paketering resultat 215 000
Konferenskostnader 60 000
Övrigt 4000
TOTAL 1 608 000

Projektets uppstartsfas 180215—180831, hade en budget på 
310 000 kr med en uppstartskonferens planerad. Den 
konferensen genomfördes inte utan den utgiftsposten fördes 
över till fortsättningen av projektet. Uppstartsfasen finansierades 
av Samordningsförbundet Samspelet.

Projektet hade en budget på strax under 1 900 000 kronor för 
perioden 180901—190430. Utfallet har varit knappt 300 000 

kronor lägre än budgeterat. Det är främst konferenskostnader, 
workshop-kostnader samt behov av föreläsare och 
kompetensutveckling som varit lägre än planerat. Denna 
period av projektet har finansierats av Samordningsförbundet 
Samspelet, Arvika-Eda samordningsförbund, Klarälvdalens 
samordningsförbund, Fryksdalens samordningsförbund, 

Samordningsförbundet Östra Värmland, Samordningsförbundet 
BÅDESÅ samt Region Värmland.

Projektbudget 180215-180831

Projektledare 25 % 118 000
Tjänstedesigner 5-10 % 40 000

TOTAL 158 000



Länkar och kontaktuppgifter

 Material från projektet har samlats på 

www.finsamvarmland.com/detta-har-vi-lart-oss-om-langtidssjukskrivningar/

 Är du nyfiken och vill veta mer så kontakta Carl Hast, projektledare, 

på telefon 010-112 60 03 eller via mail carl.hast@forsakringskassan.se

 Vill du veta mer om tjänstedesign och användardriven innovation? 

www.innovationsguiden.se/

Boktips: This is service design doing, applying service design thinking in the real world. A 

practitioners handbook av Markus Stickdorn, Markus Hormess, Adam Lawrence, Jacob 

Schneider (2018)

http://www.finsamvarmland.com/detta-har-vi-lart-oss-om-langtidssjukskrivningar/
mailto:carl.hast@forsakringskassan.se
http://www.innovationsguiden.se/
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Slutsatser 

De unga som varken arbetar eller studerar är inte en homogengrupp, möjligen går det att 
generalisera genom att säga att de befinner sig på olika ”trappsteg”. De unga som är längst 
ner i trappan har problem som måste tas om hand innan de är ”jobbready”. Här rör det sig 
främst om psykisk, men även fysisk ”ohälsa”. Dessa unga behöver hjälp av andra instanser 
så som läkare, psykiatri och/eller behandling.  
 
Något steg högre upp i trappan finner vi dem som kommit lite längre, de är redo att börja 
pröva sina vingar men det är skört. Denna grupp kräver mycket stöd och omsorg.  
Dessa ungdomar känner av sin ”okunskap” om samhället, de vet inte vad som finns för 
unga, vilka skyldigheter och rättigheter som åligger dem (kanske kan detta hänga samman 
med skolgång som havererat i åk 7-9 eller språkinlärning som varit i fokus). Utrikesfödda 
ungdomar är skoltrötta och de vill ha en lön. Lön för att de ska kunna försörja anhöriga 
både i och utanför Sverige eller lön för att kunna åka hem och hälsa på sin familj och 
anhöriga.  
 
Ungdomsgruppen på trappsteg två uttrycker många behov som är relaterade till 
arbetsmarknad och näringsliv. Det gäller allt ifrån att få kunskap vidimerad till att få en 
mentor på en arbetsplats. Näringsliv och arbete har en viktig plats i deras liv och de vill att 
det skall finns utbildningar som snabbt leder till arbete. De efterfrågar anställningsformer 
där de kan få lön samtidigt som de lär sig. I sin process behöver de stöd och vägledning, de 
vill mötas av engagerade människor som har tid och som kan ”läsa människor”, de vill ha 
enkelhet i språk och att någon verkligen lyssnar på dem – de vill inte matas med 
information. Dessa ungdomar har ett ”friskfokus” medan medarbetare ofta har ett 
”sjukfokus” (det första trappsteget).  
 
Ungdomarna är svåra att nå och många unga kommer ej på sina inbokade tider, inte heller 
svara de i telefon. Detta är och blir ett problem för såväl ungdomar som myndigheter (de 
tröttnar på dem och de hamnar sist i kön). I ett trappsteg nummer ett innebär det att de ej får 
det stöd eller den hjälp de behöver för att ta sig till steg två (tex diagnos för att få rätt stöd 
på af, eller behandlingsinsatser för att få stöd med drogavvänjning eller att komma tillrätta 
med en stark ångest). I steg nummer två missar unga, kanske som följd av en 



funktionsvariation att komma på möten, lämna in aktivitetsrapporter mm. vilket kan ge 
negativa konsekvenser för ekonomin. De unga förstå inte varför.  
 
Det finns personer som faller mellan stolarna, vem ansvara för den som inte kommer? Vem 
ser till att denna person får rätt stöd och hjälp och inte behöver bli ett misslyckande. Det 
saknas en helhetsbild och ett helhetsansvar. Att det fattas ett ”helhetsgrepp” framkommit i 
medarbetarnas workshop där två av idéerna symboliserar det som fattas, den ena idén en 
verksamhet för alla unga ”en väg in” och den andra idén en form av ”stöd person”- en som 
är huvudansvarig.  
 
Det finns massa insatser för ungdomar redan idag och det finns ett intresse och engagemang 
för gruppen.  Men det är en ”rörig organisation” med stundtals otydliga vägar. Det är som 
gjort för att hamna mellan stolarna. Inte konstigt att våra användare upplever det rörigt. 
Unga har svårt att driva sin egen process eftersom de inte vet vart de skall vända sig – vart 
är början? När information söks på nätet visar det sig att ”Verkligheten är så mycket mer 
komplicerad än på nätet” 
 
Det behöver bli tydligt för både unga och organisationer vem som gör vad och vad man kan 
förvänta sig. Insatser måste börja tidigare. Det måste finnas åtgärder som ”matchar” den 
unges process och stegförflyttning. Användarna måste involveras. Och det behövs en 
helhetssyn. 

Det krävs annan samverkan för att hitta lösningar för de unga som är ett steg upp i trappan, 
näringslivet måste engageras om vi skall finna lösningar för denna grupp. Kommuner och 
myndigheter är inte de enda som äger frågan. Samhället tillsammans behöver slå sina 
huvuden ihop för att tänka nytt. Det hade varit spännande att engagera näringslivet i en 
tjänstedesignsprocess för att finna nya vägar för att möta våra ungas behov. 

 
Genomförandet - Arbetsprocessen 

Hur har arbetsprocessen fungerat? Har projektet förändrats på något sätt mot vad ni 

angav i ansökan? 

Projektet skulle genomföras i olika faser, där fas ett skulle bestå i insamlande av uppgifter 
från unga vilka sedermera skulle ligga tillgrund för workshops med metodiken 
tjänstedesign. Denna fas skulle vara tre månader. Den första fasen tog mycket längre tid än 
beräknat eftersom ungdomshandläggarna var tvungna att etablera relation innan 
ungdomsintervjuer mm kunde genomföras. Vidare behövde ungdomshandledarna mer 
kunskap/utbildning i tjänstedesign för att kunna genomföra workshops med såväl unga som 
medarbetare. Detta medförde att workshops kom i ett senare skede och att idéer genererats 
först under våren/sommaren. Resultat från workshopen (förslag som kan gynna gruppen) är 
även på en mer organisatorisk nivå vilket inte går att implementera utan beslut och 
organisationsförändringar. Det kräver även ett samarbete med näringsliv. 

Ungdomarna har under hela projektet fått stöd och vägledning men det har inte fått pröva 
på de ”nya insatserna” som framkommit som ett resultat från workshops. Möjligen skulle 



det gå att säga att de under perioden fått pröva på att ha ”en kontaktperson”, något som 
uttryckts som ett behov under deras workshop.  

 

Måluppfyllelse 

Hur har målen/det förväntade resultatet uppnåtts avseende aktiviteter, deltagare, 

kvalitativa mål? Vilka är projektets styrkor och svagheter? 

 

Målet har varit att med stöd av tjänstedesign ta fram ”innovativa” lösningar tillsammans 
med användare och medarbetare och att pröva resultatet på målgruppen. Tjänstedesign har 
präglat projektet men processen har tagit längre tid än förväntat (se även rubrik 
genomförande). Processen har loopats ett varv, från användares ord och känslor till en 
idérik workshop med medarbetare.  Dessa genererade idéer presenterats sedermera på en 
workshop/fokusgrupp med ungdom, och där de unga fick tycka till om idéerna. 
Ungdomarna tyckte medarbetarnas idéer var bra och utifrån den bästa av medarbetarnas 
idéer kom de unga med nya idéer. Resultatet från ungdomarnas workshop kommer att 
återföras till medarbetarna. Det känns som om tjänstedesignsprocess hade behövts loopats 
några varv till mellan användarna och medarbetarna. 
 
Ungdomarna som ungdomshandläggaren träffat har fått stöd och vägledning i sin situation. 
Det rör sig om unga som inte varit ”på gång” på flera år, någon har varit i ”ingemansland” 
sedan högstadiet – vilket idag blir ca 10 år (det har tagit över ett halvår innan denna person 
ens börjat svara någorlunda regelbundet i telefon och ringer åter till 
ungdomshandläggaren). För många är processen så mycket längre än ett år för att finna sin 
väg tillbaka. Många ungdomar uttrycker en misstro till handläggare och myndigheter.  Det 
fördröjer processen att många unga inte kommer på sina besök hos instanser/myndigheter. 
Väntetider inom vård mm är ytterligare något som tar tid.  
Målet 40 % till studier/arbete har inte uppnåtts eftersom många inte är jobbready utan har 
andra behov som först måste hanteras. Alla har ökat sina kunskaper i svenska och de flesta 
har tagit steg (både framåt och bakåt) i sin process, även om alla ännu ej är på steget 
arbete/studier. De unga som har varit i behov av andra insatser har fått vägledning och stöd 
för att etablera sådana kontakter.  
Men att få ungdomar att komma på möten är ett problem som är stort, detta gäller såväl när 
Arbetsförmedling kallar till informationsträffar som till psykologbesök och utredningar. 
 
Det har även funnits organisatoriska mål i projektet. Det första är att projektet skulle bidra 
med en ökad kunskap om hur man finner unga utanför systemet . Projektet har bidragit med 
idéer (och vidareutveckla dem) som både användare och medarbetare varit delaktiga i. 
Idéerna handlar inte så mycket om hur man hittar unga utanför systemet- istället handlar det 
om ett proaktivt arbete kring vad som kan göras så att unga inte tappas. I Åmål finns det 
finns tankar om ”ett team” där alla unga som behöver stöd kommer till och en process där 
den unge blir överlämnad från KAA ansvarig.  

 

 



Projektet ville även bidra till en bättre samverkan och kunskap kring hur vi bättre kan 
motivera unga till fortsatta studier. Projektet har via användarna fått veta att de unga kan 
inte vill ha långa utbildningar, för att känna motivation vill de ha korta och yrkesinriktade 
utbildningar, gärna i samarbete med näringsliv och med lön under upplärningstid. Pengar är 
en stor motivationsfaktor. 
 
Projektets styrkor: Tid att erbjuda engagemang för den enskilde. Ingen telefontid. Att 
tjänstedesign ger användarfokus och ger medarbetare en gemensam plattform kring 
användaren situation. Tjänstedesign är fantastiskt rolig och kreativ process där såväl 
medarbetare som användare får känna sig delaktiga.  
 
Projektets svagheter: För kort tid och att alla innovativa lösningar inte är direkt 
genomförbara. 
Det upplevs delvis svårt att få medarbetare att prioritera workshops mm när de har en 
ansträngd arbetssituation. För att kunna förankra det som framkommer i workshops krävs 
det att många medarbetare är med så att de känner delaktiget i det som framkommer.  
Det är svårt att få unga att delta i workshops/fokusgrupp, många kommer inte.  
Användarnas behov tar inte bort verksamheternas gränser.  

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt av projektet? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

Att utmaningen kräver fler aktörer än kommun och myndighet – näringslivet måste 
engageras.  
Resultatet och erfarenheterna tas vidare dels genom tjänstedesignsprojekt (behovsdriven 
utveckling- Icare4fyrbodal), samt dels genom att vissa delar tagits med i en ESF-ansökan 
rörande målgruppen. 
Projektet har illustrerat den organisatoriska ”röra” som råder kring arbetet med ungdomar, 
en kartläggning som talar för sig själv. 

 

Samarbetsarenor 

Vilken/vilka samverkansparter har berörts av projektet? Upplever ni att samverkan har 

ökat mellan parterna och i så fall på vilket sätt? 

Projektet har troligen bidragit till ett steg mot en samsyn kring ungdomsarbetet i Åmål. 
Workshops med grupper av medarbetare ger en gemensam förståelse utifrån användarnas 
behov och inte den egna verksamhetens gränser. En gemensam förståelse med användaren i 
fokus. En karläggning av de verksamheter som arbetar med ungdomar i Åmåls kommun 
(Oskars organisationskarta) illusterar de många aktörer som finns och den utmaning som 
finns för att göra detta arbete tydligt.  
 
I huvudsak har kommunens verksamheter berörts. Organisationsförändringar på 
Arbetsförmedling och byte av vårdcentral har påverkat. 
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1. Bakgrund 
Samordningsförbundet för kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (SOF 

BÅD-ESÅ) omfattar ett stor geografiskt område med en länsgräns i mitten. För samtliga 

kommuner i BÅD-ESÅ är det en utmaning att erbjuda relevant stöd till gruppen unga vuxna i 

åldrarna 18-25 år som inte kan/klarar av studierna eller arbetar. Resurserna är knappa och 

relevanta aktiviteter är få. Ofta är ångest, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) inblandade. Till detta kan också läggas att samverkan mellan 

kommun och myndigheter inte alltid fungerar optimalt. Samarbete mellan kommunerna, 

främst gällande studier, förekommer men de allmänna kommunikationsvägarna är 

bristfälliga vilket försvårar för deltagande i aktiviteter/studier i annan kommun. 

Enl. arbetsförmedlingens statistik från mars 2018 fanns sammantaget ca 300 personer 

tillhörande ovan nämnd grupp. Av dessa var drygt hälften födda utanför Europa. Ca 8% av 

samtliga hade minst en dokumenterad funktionsvariation. Utöver detta fanns en grupp av 

okänt antal som inte var inskrivna i något system.  

ESF-projekt och kommunala satsningar som riktar sig mot målgruppen förekommer. Ofta kan 

man se positiva resultat under den tid som extra resurser tillförs för att sedan återgå. 

Insatser finansierade av förbundet för unga vuxna som inte arbetar eller studerar finns till 

del i några kommuner. Utöver detta är BÅD-ESÅ också deltagare i ett utvecklingsarbete med 

tjänstedesign sedan september 2017. Tjänstedesign handlar om att inkludera målgruppen i 

skapandet av tjänster och arbetssätt kopplat till denna för att öka effektiviteten. 

2. Projektbeskrivning 
Då tjänstedesign visat sig vara framgångsrikt inom många områden ville man på 

samordningsförbundet applicera detta på målgruppen unga vuxna 18-25 år som ej studerar 

eller arbetar. Detta i syfte att dels kartlägga målgruppen och kommunernas utmaning kring 

dessa. Dels ta fram och implementera verklighetsförankrade åtgärder. 

2.1 Målgrupp (användare) 
Målgruppen var unga vuxna som ej arbetade eller studerade. Prioriterade åldrar mellan 18-

25 år. I mån av tid kan äldre och framförallt yngre användare bli aktuella. Särskilt fokus skulle 

läggas på unga nyanlända. Målgruppen förväntades spegla det statistiska underlaget i de 

ingående kommunerna Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed. Detta innebar en övervikt av män. 

Prioriterade var de som uppfyllde beskrivning ovan och dessutom ej fanns inskrivna i något 

system. 

2.2 Målbeskrivning 
Målet som verkades fram var att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar. Extra 

fokus skulle läggas på unga vuxna med utländsk bakgrund som klivit av sina studier. Att 

återuppta studierna skulle vara prioriterat över att komma i arbete. Oavsett studier eller 

arbete skulle det vara varaktig sysselsättning. De unga vuxna skulle alltså inte bara komma ut 

i aktivitet utan också ha viljan och förmågan att fullfölja. Man såg också ett behov av att öka 

förmågan till samordning inom kommuner, mellan kommuner, med myndigheter och 

externa aktörer. Projektet fick således två huvudmål. Hitta lösningar för att få målgruppen i 



varaktig sysselsättning och öka förmågan till samarbete mellan aktörer. Dessa bröts ned i 

punktform för att enkelt kunna följa upp projektets framgång. 

Målsättningar kopplat till användaren var: 

• Minst 40% av deltagarna har vid projektets slut påbörjat/återupptagit studier eller 

etablerat sig på arbetsmarknaden. 

• Alla deltagare har ökat sina kunskaper i svenska språket. 

• Deltagarna har ökad förståelse för det stöd om kan erbjudas av olika samhällsaktörer. 

• Deltagarna har fått hjälp att komma i kontakt med relevant hjälp om behov finns. 

 Målsättningarna kopplat till aktören var: 

• Bättre samverkan och ökad kunskap kring hur vi bättre kan motivera unga till 

fortsatta studier. 

• Ökad kunskap i hur man finner unga vuxna som står utanför systemet. 

 

2.3 Organisering och bemanning 
Det fastställdes att projektet skulle bedrivas i Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed då det i Säffle 

och Årjäng redan pågick ett ESF-projekt för samma målgrupp. Projektet kopplades till 

kommunernas samarbete inom DUA. Styrgrupp utgjordes därmed av chefer från 

arbetsförmedling, kommunala vuxenutbildningar, arbetsmarknadsenheter, 

etableringsenheter och socialtjänsten. Även en digitaliseringsstrateg från Dals-Ed knöts till 

projektet. 

I kommunerna såg både organisation av befintlig relevant personal och målgrupp olika ut. 

Därför anställdes en projektledare till varje kommun med uppgift att driva projektet utifrån 

lokala förutsättningar. Samordningsförbundet tillsammans med styrgruppen följde 

kontinuerligt upp verksamheten så att projektet arbetade mot målen. 

3. Förutsättning Bengtsfors kommun. 
Bengtsfors kommun har strax under 10000 invånare. De flesta bor i någon av kommunens 

fem tätorter. Största arbetsgivare är kommunen men det finns även ett antal mindre 

tillverkningsindustrier och skogsbruksföretag. Vidare finns flertalet egna företag, ofta med 

endast ett fåtal eller inga anställda. Ungdomsarbetslösheten (20-24 år) i mars 2018 var ca 

15%.  

I kommunen finns förutom grundskola också ett mindre gymnasium samt en 

vuxenutbildning (VUX) där man både kan studera enskilda ämnen och gå yrkesutbildningar. 

Vissa ämnen har ej lärare och erbjuds därför inte lokalt men går att studera på distans med 

stöd av samordnare. Ett samarbete med grannkommunerna finns etablerat för att ge 

möjlighet till yrkesutbildningar på annan ort. 

I Bengtsfors kommun fanns redan en satsning som gick under namnet En väg in – unga (EVI-

U). Denna riktade sig mot unga vuxna i åldrarna 18-25 år som inte hade varaktig 

sysselsättning. Kopplat till detta fanns en ungdomshandläggare, som var heltidsanställd, och 



hade ansvar för både DUA och KAA. Ungdomshandläggaren var organisatoriskt placerad 

under rektor vid kommunens vuxenutbildning (VUX). Ungdomshandläggaren samordnade 

planering, möte och insatser mellan främst skolan, socialtjänsten (IFO) och 

arbetsförmedlingen (AF). Även samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME), sjukvården 

och försäkringskassan (FK) skede kontinuerligt. Generellt fanns en god lägesbild av de 

personer som tillhörde målgruppen för projektet På spåret. 

Projektledaren placerades på VUX för att få så goda förutsättningar till samverkan med 

ungdomshandläggaren som möjligt. 

 

4. Arbetsmetod (Tjänstedesign) 
Metoderna och arbetssättet användardriven innovation eller tjänstedesign kommer från 
industrins koncept produktdesign där man först tillfrågar och anpassar sin produkt till den 
tänkta kunden, innan man påbörjar produktion. Tjänstedesign är i allt väsentligt samma 
metod men anpassad för att ta fram tjänster. 
 
När man använder tjänstedesign finns inte lösningen klar när arbetet påbörjas. Arbetet är en 
process som tar sin början i att se problemet, därefter utforska varför det ser ut som det gör 
och slutligen ta fram lösningar. Metoden delas in i sex steg där varje nästa steg bygger på att 
det föregående är tillräckligt bra genomarbetat. Om så inte är fallet får man börja om. 
 

1. Första steget går ut på att hitta och ringa in utmaningsområdet. Vad ska utvecklas 

och för vem? 

2. I andra steget undersöker man användares behov och hur nuvarande 

tjänster påverkar deras liv. 

3. I steg tre samlar man alla de insikter som man fått av användarna. Sedan väljer och 

prioriterar man det som ger mest effekt och fokuserar sitt fortsatta arbete mot detta. 

4. Fjärde steget är där man tar fram lösningsförslag utifrån användarnas insikter och det 

man valt att fokusera på. Ta fram många idéer, bygg vidare på andras och byt 

perspektiv. 

5. Steg fem går ut på att utveckla sina idéer med enkla prototyper tillsammans med sina 

användare. Här kan man också testa idéerna i mindre skala för att låta aktörerna 

sätta rutiner. 

6. I det sjätte och sista steget förevisar och förankrar man tjänsten för personal, ledning 

och samarbetspartners. 

 



 

 

5. Beskrivning av projektarbetet. 
Då projektet var styrt till att nyttja tjänstedesign föll det sig naturligt att dela upp projektet 

likt metoden för att få en relevant framdrivning av processen samtidigt som strukturen var 

tydlig. Dock var redan första steget, att ringa in utmaningsområde, färdigt. Detta hade gjorts 

i samband med uppstart och var själva anledningen till att projektet tillkom. Vidare 

identifierades det tidigt att tilldelad tid inte skulle räcka till ett fullskaligt implementerande i 

Bengtsfors och därför avgränsades arbetet till steg två till fem enligt ovan. 

 

Resonemanget var att det var bättre att skapa de bästa förutsättningarna för 

implementering av idéer efter avslutat projekt, genom att nyttja tiden till att undersöka 

orsaker och utveckla de idéer som togs fram. 

 

Även på individnivå avsågs tjänstedesign nyttjas. Arbetsmetoden lämpade sig väl även för 

detta och innebar att projektledarna följde samma struktur. 

  

Projektledarna för respektive kommun beslutade tillsammans med projektägaren att skapa 

en fokusgrupp av individer tagna ur målgruppen. Detta för att man insåg att mycket tid 

skulle läggas på varje person. Fokusgruppens antal bestämdes till minimum fem med 

ambition till fler deltagare i mån av tid. 

 

5.1 Skede ett: Undersöka orsaker och komma till insikter. 
I detta skedet var avsikten att få in information om målgruppen och de aktörer som redan 

arbetade med denna. De arbetsmetoder, inom ramen för tjänstedesign, som föll sig 



lämpligast för inhämtning av information från användarna bedömdes vara samtal, 

djupintervjuer, observation och användarresor.  

För projektet lämpliga användare togs fram via EVI-U. Därefter deltog projektledaren i 

användarens kontinuerliga flerpartssamtal med handläggarna. Projektet presenterades och 

användaren gavs möjligheten att deltaga i På Spåret. Nästa steg var ett enskilt samtal med 

användaren. Här gjordes en djupare presentation av användaren, projektledaren och 

projektet. Nödvändigt pappersarbete så som samtycke togs också under detta samtal. 

Användaren fick förklarat för sig vad en djupintervju var och en tid för en sådan bokades in. 

Djupintervjun genomfördes utifrån frågeområden. Ett frågeformulär användes alltså inte. 

Tanken bakom detta var att ha ett flytande samtal som skulle generera en helhetsbild av 

användaren och dennes situation. De områden som ansågs vara av högst intresse var 

upplevd hälsa, bakgrund, förhållandet till omgivningen och förståelsen hur samhället 

fungerar. Istället för att ta anteckningar spelades samtalet in. Detta medgav möjlighet till 

ordentlig analys vid senare tillfälle.  

Som komplettering till djupintervjun nyttjades observation och användarresor. Dessa 

metoder var utifrån behov och möjlighet. Generellt kan sägas att observation nyttjades i de 

fall användaren i tidigt skede kom ut i sysselsättning och man kunde observera dennes 

beteende i den miljön. Vad gäller användarresor användes metoden i de fall djupintervjun 

gav en bild av en användare som upplevde kontakten med aktörerna komplicerad eller oklar. 

Användarresan, där man utsätter sig för det användaren blir utsatt för, var en ypperlig 

arbetsmetod för att få inblick i hur aktörerna fungerade och agerade. 

Den bild som växte fram kring målgruppen var att alla hade en generell negativ attityd, man 

såg problem snarare än möjligheter. Användaren upplevde ofta att den inte styrde över sitt 

liv, att man var orättvist behandlad och ofta misstänksam mot handläggare och annan 

auktoritär personal. Den negativa attityden var också ofta riktat mot användaren själv och 

resulterade i osund självkritik och nedvärderande av jaget. Flera användare hade också svårt 

att skilja på fakta och åsikter vilket resulterade i att de var mottagliga för ryktesspridning. 

 

Offer- och ansvarsperspektiv 

 Offerperspektiv  Ansvarsperspektiv 

 Yttre faktorer styr mitt liv.  Jag styr mitt liv. 

 Det är någon annans fel.  Mitt beslut mitt ansvar. 

 Dömer andra   Rannsakar sig själv. 

 Sprider rykten  Vill förstå 

 Söker ej efter lösningar.  Vill reda ut. 

 

 Negativ attityd  Positiv attityd 



Anledningen till att användarna såg på sig själva och sin omgivning på det här sättet 

varierade dock kraftigt. Kombinationer av upplevda problem såväl som styrkan av respektive 

problem uppvisade stor variation. Vid närmare inspektion av de enskilda problemen visade 

det sig dock att de återkom, om än i annan form och kombination, hos andra individer. Efter 

att ha särskådat samtliga identifierade problem, tolkat dem utefter omständighet och 

arrangerat dem efter likhet framträdde fyra områden som påverkar målgruppens självbild 

och attityd. Dessa var individens hälsa, historik, systemförståelse och omgivning. Nedan 

följer en beskrivning av begreppen. 

Hälsa 

Användarens vanligaste åkomma är ångest kopplat till ”måsten”. Kraftig olustkänsla 

infinner sig när man vet att man borde/måste göra något. Användaren ser ofta själv 

vad som behöver göras för att ta sig ur sin situation men förmår sig helt enkelt inte. 

För att döva ångesten gör man något roligt och/eller enkelt så som att spela spel, 

titta på TV eller driva runt. Man nyttjar ”minsta motståndets väg” för att navigera sig 

i livet ofta väl medveten om att vägen kommer komma till en återvändsgränd. 

 

Vidare är användaren sällan fysiskt aktiv och har en ensidig ganska ohälsosam kost. 

Mat- och sovrutiner saknas ofta. Det är vanligt att man vänt på dygnet. 

 

Aktörerna kan missta ångesten för lathet. Detta leder ofta till att man tvingar 

användaren till åtgärder som innebär ett nytt ”måste” samt att åtgärden är riktad 

mot ett symptom. Åtgärden ger en låg uteffekt och det finns risk att användaren 

utvecklar kraftigare ångest. 

 

Historik 

Användaren dras med negativa erfarenheter som skapat självpåtagna begränsningar. 

Ofta är självförtroendet mycket svagt och självbilden är att man inte klarar något så 

det är ingen idé att försöka. En misstänksamhet/misstro mot aktörerna har också 

utvecklats där man helt enkelt inte litar på dessa. 

 

Aktörerna möter användarna med relativt långa mellanrum och då under korta och 

intensiva sessioner. Ofta har aktörerna dålig koll på vilka andra aktörer användaren 

träffat och vad som sagts. I de fall där gemensamt möte med flera aktörer genomförs 

sker sällan samordning innan eller efter mellan aktörer. 

 



Systemförståelse 

Ofta bygger användaren sina åsikter och planer utifrån hur denne önskar/tror att det 

var istället för hur det faktiskt är med, ur samhällets synvinkel, irrationella beslut och 

handlingar som följd. Detta beror nästan uteslutande på att individen saknar 

förståelse för hur samhället och dess funktioner fungerar samt hur man hittar 

information. Detta påverkar praktiska handlingar så som tidspassning och förbokning 

samt att man har dålig koll på sina rättigheter och skyldigheter. 

 

Aktörerna har god kunskap inom det egna ansvarsområdet. Dock är 

”stuprörseffekten” påtaglig. Man kan inte uttala sig specifikt om andra aktörers 

ansvarsområden då handläggning föranleder beslut i varje enskilt fall. Detta upplevs 

rörigt av användarna. Samma gäller för aktörernas verktyg och då framförallt de IT-

tjänster som användaren skall nyttja. Ofta är de relativt enkla men för en användare 

som träffar flertalet aktörer blir det omständligt. 

 

Omgivning 

Användarens omgivning är dåligt rustad för att på rätt sätt stödja. Det kan vara 

ekonomiska, sociala eller kunskapsmässiga begränsningar. Det kan också vara 

kulturellt knutet där användaren förväntas fokusera på annat sätt än det samhället 

förväntar sig. Rent känslomässiga faktorer så som lojalitet, skam, skuld och heder kan 

spela in.  

 

Aktörerna har svårt att angripa problem inom detta område. Dels har de lagar och 

regler att följa men ofta kommer inte informationen fram då användarna medvetet 

undanhåller den eller helt enkelt inte själv kommit till insikt om detta. Insikt i 

effekterna av kulturella skillnader är något som ofta underskattas av aktörer. 

 

Det visade sig även att användarna ofta hade andra omständigheter så som missbruk, 

diagnos eller annat, som påverkade samtliga fyra områden. Dessa omständigheter kan 

jämföras med filter som tar bort/förändrar del eller hela effekten av en lösning. Magnituden 

av påverkan från dessa omständigheter rörde sig från nästan omärkbar till så stark att den 

lamslog allt annat. 

 

Sammantaget visade detta på att målgruppen såg på sig själv och världen med ett negativt 

perspektiv utifrån i stort samma anledningar, men att dessa varierade i styrka och 

kombination. 

 



5.2 Skede två: Fokusera på det viktigaste och ta fram idéer. 
När det fanns information och insikter kring målgruppen kunde projektet gå vidare till nästa 

skede och ta fram idéer till tjänster som kunde hjälpa användarna. Arbetsmetoden som 

ansågs lämpligast till detta var workshop. 

 

Det bestämdes att man skulle genomföra en delad workshop. Detta i syfte att enkelt dela 

upp delen där man, i tjänstedesignsprocessen, fokuserade och valde ut de prioriterade 

insikterna, och delen där man tog fram idéer till nya tjänster. För att deltagarna inte skulle 

glömma bort vad man gjort på föregående workshop valde man att ha de två delarna med 

några få dagars mellanrum. Sakkunnig personal från IFO, AME, VUX, integrationsenheten 

och AF deltog. Även FK och sjukvården bjöds in men kunde inte närvara. 

 

Under workshopens första del kom deltagarna i sitt arbete fram till att de insikter man skulle 

fokusera på var behovet av individuell anpassning och att stödet från samhället skulle vara 

mer lättåtkomligt. I den andra delen av workshopen togs idéer fram. Tre av dessa valdes ut 

och utvecklades till den nivå att de kunde presenteras för användarna i fokusgruppen. 

Idéerna så ut enligt följande. 

 

Bengtsfors bästa (Aktivitetsgård) 

Öppna en aktivitetsgård för ungdomar och unga vuxna i Bengtsfors centrum. Denna 

skall anpassas efter önskemål. Gården skall drivas med användarnas intressen och 

förmågor i fokus. T.ex. De användare som har ett intresse för ekonomi kan ansvara 

för inköp till gårdens kiosk. På gården finns personal som stödjer användarna att 

ordna och driva aktiviteter utifrån sina intressen. I arbetsuppgifterna ingår även att 

fungera som livsstöd. Gården skall ha nära koppling till de funktioner i samhället som 

användarna kommer i kontakt med. 

 

Det idén vill åstadkomma är ta fram användarnas drivkraft, skapa intressen, bygga 

ansvarskänsla, ökad självkänsla och hopp samt öka samhällsförståelsen. 

 

Kollen (Tekniskt hjälpmedel) 

Ta fram en app eller ett verktyg som ungdomar kan använda för att få svar och 

information kring samhällsfrågor. T.ex. Hur gör man när man betalar räkningar och 

vad händer när man inte gör det. Hur går man tillväga för att söka jobb och vad skall 

man tänka på när man kommer på intervju/blir anställd. Informationen skall gå att få 

både i ljud och text på olika språk. Genom verktyget ska användarna också kunna 

boka tid hos ungdomshandläggaren. 

 



Det är mycket viktigt att informationen framställs på ett jordnära och realistiskt sätt 

som är intressant för användarna. Det får inte bli skolboksexempel som de inte kan 

relatera till. Man skulle kunna ha informationen i spelform, t.ex. ”På 

anställningsintervjun” där man får vanliga frågor och har svarsalternativ. 

 

Det idén vill åstadkomma är att nå ut till många på ett enkelt och för användarna 

naturligt sätt. 

 

Förlängda armen (Ett personligt stöd.) 

Varje användare har en person som hjälper denne att arbeta med de saker som inte 

fungerar. Man finns där när användaren behöver prata och visar hur man går till väga 

om inte användaren vet. T.ex. Hur man skaffar bankid eller fyller i en 

aktivitetsrapport. Personen deltar på möten med aktörer och stöder användaren att 

föra sin talan. Det är viktigt att personen skall hjälpa användaren att hjälpa sig själv. 

Man skall alltså inte göra de svåra sakerna åt användaren utan motivera den att göra 

dem själv. 

 

Förlängda armen och användaren arbetar utefter en gemensam plan som leder till 

meningsfull sysselsättning för användaren och samhället. Målet man strävar efter är 

att uppnå det användaren önskar med sitt liv. 

 

Det idén vill åstadkomma är att förstärka styrkorna och parera svagheterna samt att 

med kontinuitet, förtroende och trygghet stärka användaren till den nivån att denne 

klarar sig själv. 

 

När idéerna var framtagna presenterades de för fokusgruppen. Den generella inställningen 

till idéerna var lika. Vad gällde idéen Bengtsfors Bästa var användarna allmänt positiva. Man 

tyckte det lät som ett bra sätt att aktivera sig. Samtidigt ifrågasatte man hur det rent 

praktiskt skulle gå till och trodde inte att den önskade effekten skulle bli verklighet. Vidare 

uttryckte mer än en att de förvisso tyckte det lät bra för andra men att de själva inte skulle 

vilja gå dit. 

 

Idéen Kollen såg fokusgruppen inget behov av. Man menade på att allt redan fanns 

lättillgängligt på nätet. I de fall där användarna hade svårt att hitta och/eller nyttja 

tjänsterna såg man inte heller att man skulle använda sig av Kollen. Den delen av idéen som 

handlade om att öva på samhällskunskap genom att spela förkastade samtliga användare. 

Ingen kunde se sig spela ett ”arbetsförmedlingenspel”. 



 

Däremot var alla i fokusgruppen positivt eller mycket positivt inställda till idéen Förlängda 

armen. Flera uttryckte att det var så de hade upplevt hur det gått till när de deltagit i 

projektet och att det hade fungerat bra för dem. Det man var något reserverad mot var 

rädslan att få ”fel” person som sin förlängda arm eller att den förlängda armen ofta skulle 

skifta p.g.a. personalomsättning. 

 

Både idéerna Bengtsfors Bästa och Förlängda armen ansågs tillräckligt bra för att gå vidare 

med. Det bestämdes att Förlängda armen var den idé man skulle prioritera. Detta p.g.a. att 

den hade fått så positiv respons, krävde minst resurser och hade potential att nyttjas även 

på andra målgrupper i kommunen. 

 

5.3 Skede tre: Utveckla och testa idéer samt förbereda för implementering. 
Som beskrevs tidigare skulle tjänstedesign nyttjas både som arbetsmetod för att driva 

projektet och ta fram idéer, men också för att ta fram individuella handlingsplaner för 

deltagarna. Som en bieffekt av detta hade deltagarna redan en person att vända sig till och 

som stöttade med vad det än gällde. På sätt och vis hade idéen Förlängda armen redan 

implementerats och dessutom visat sig få god effekt. Dock var det ett sammanträffande att 

idéen framtagen av aktörerna och det dagliga arbetet med användarna var så lika. Det 

krävdes en kartläggning och jämförelse av alla individuella planer och den arbetsmetod som 

nyttjats i varje enskilt fall. 

 

Det visade sig att det inte bara var handlingsplanen som var individuell. Även 

projektledarens förhållningssätt var anpassat för att möta varje enskild användare. Det 

senare hade skett per automatik och utan eftertanke. Dock var det uppenbart att ett 

individanpassat bemötande och förhållningssätt gav positiv effekt. Med denna nya insikt 

skärskådade och jämförde projektledaren och ungdomshandläggaren för EVI-U lyckade fall 

både från projektet och satsningen EVI-U i syfte att hitta mönster. 

 

Resultatet blev en utveckling av förlängda armen där man förhåller sig till användarens 

beteende och bemöter denne utefter detta, samtidigt som man tar fram en individuell 

handlingsplan med användarens fokus i fokus. För projektets fokusgrupp var detta redan 

verklighet. Därför beslutades att man skulle utöka testandet av idéen till en större del av 

målgruppen och samtidigt påbörja förberedelser för implementering. I skrivande stund 

pågår dessa förberedelser. 



6. Resultat 

6.1  Anpassat bemötande och Förlängda armen. 
Handläggare etc. är också individer med olika livserfarenheter och åskådning. Utan tydligare 

riktlinjer än att konstatera att ett anpassat bemötande är av godo skulle inte tillräckligt god 

effekt uppnås, då allt för stort ansvar läggs på enskild individ. Analysen av projektledaren 

och ungdomshandläggarens bemötande av ungdomar kunde delas i tre huvudkategorier. 

Man var antingen informatör, coach eller föregångsperson. 

 

Information för att motverka otrygghet 

I de fall användaren uppvisar osäkerhet och/eller ilska beror detta på otrygghet. 

Otryggheten kan t.ex. grunda sig i att man inte känner sig fysiskt säker, att man inte 

känner att man kan kontrollera händelser i sitt liv, att man inte vet hur samhället 

fungerar och/eller att man har dålig självkännedom.  Otryggheten är så stark att den 

skapar ohälsa, oftast psykisk sådan. Utöver ohälsa skapade otryggheten också en 

förstärkning av offerperspektivet som nämnts ovan. Negativ livsåskådning och 

otrygghet manifesterar sig i allt från allmän osäkerhet till ilska. Kraftigare 

offerperspektiv gav ilska medan en person med större ansvarsperspektiv uppvisade 

osäkerhet. 

Bemötte man dessa användare på ett rakt och tydligt sätt. Där man tog reda på vad 

användaren inte visste och informerade kring detta minskade otryggheten, den 

upplevda ohälsan och gav en positivare livsåskådning. Bäst effekt fick man när 

informationen handlade om det användaren efterfrågade och inte det aktören ansåg 

relevant. Dock kan det finnas tillfällen då användaren inte vet vilken information den 

vill ha och då är all information relevant. 

Coachning för att bygga respekt 

En användare som generellt har svårt att komma överens med andra, som ofta går i 

opposition eller utmålar sig som en martyr kan lätt misstas att vara i behov av 

information. Det är inte ovanligt att en sådan person har en unik 

omvärldsuppfattning och de facto är i behov av en mer reell bild. Dock handlar detta 

om att personen inte känner sig respekterad och att gå i debatt och försöka övertyga 

att dennes åsikter är felaktiga kommer inte ge goda resultat. Har personen dessutom 

ett kraftigt offerperspektiv målar den gärna upp en bild av att alla är emot den. Även 

här är det vanligt med psykisk ohälsa där personen själv med hjälp av sin 

analysförmåga driver på sin ångest. En person som har behov av respekt känner sig 

t.ex. ignorerad, missförstådd och/eller icke delaktig. 

När man bemötte dessa personer med ett intresse för deras åsikter och undersökte 

varför de tyckte som de tyckte öppnade de upp för att resonera kring hur de skulle 

kunna ta sig vidare. I de flesta fall visste de vad de inte ville ha och hur det inte skulle 

vara, men hade aldrig riktigt tänkt på vad de ville ha eller hur det kulle vara. Genom 

att coacha dem att lägga sin analytiska förmåga, som ofta är god, på att just komma 



fram till hur man vill att ens liv ska se ut och hur man skall komma dit uppnådde man 

god effekt. 

Föregångsperson för att visa vägen. 

När en användare systematiskt nonchalerade något eller till och med var passiv 

gentemot något den egentligen viste var viktigt, hade den ofta en relativt god 

uppfattning av vilka negativa konsekvenser som skulle följa. Användaren visste alltså 

vad den behövde göra för att förändra sin situation till det bättre men kunde inte 

förmå sig att göra det. Det kan till och med vara svårt att tala om det. Detta misstas 

ofta för lathet men handlar egentligen om låg självkänsla och självförtroende med 

ohälsa som följd. Ju kraftigare offerperspektiv användaren hade desto påtagligare blir 

passiviteten. För varje misslyckande sjönk självkänslan och ökade på ohälsan. En 

användare med ett passivt beteende riskerar alltså att må sämre för varje dag som 

går där den inte gör det den själv vet att den borde. 

Dessa användare var i behov av stimulans. Ofta visste de själva vad de behövde eller 

ville men tog inte tag i det. Vad man uttryckte, om man tvingades vara konkret, var 

bl.a. behov av utveckling, omväxling och/eller utmaning. Genom att vara en 

föregångsperson, som tog reda på vad användaren ville och sen var med och såg till 

att det blev gjort förstärkte man självkänsla och förtroende. När man kom till en 

tillräckligt hög nivå av tillit till sig själv började användarna ta egna initiativ. Föll dessa 

väl ut stärkte användaren sig själv ytterligare och en nästan exponentiell effekt 

uppstod. 

 

Behov, reaktioner och bemötande. 

 

Trygghet  Respekt  Stimulans 

 Fysisk säkerhet Bli sedd  Intresse 

 Vetskap om framtiden. Förstådd  Omväxling 

 Kontroll  Bekräftad  Utmaning 

 Lugn  Lyssnad till.  Utveckling 

 Tydlighet  Delaktig  Komma till sin rätt. 

Reaktion 

 Osäkerhet – Martyrskap - Nonchalans – 

 Ilska  Opposition  Passivitet 

 

   Bemötande 

 Informerande Coachande  Föregångsmannaskap 



Oavsett bemötande som man tror fungerar bäst på en specifik användare skall syftet alltid 

vara att underlätta kommunikationen, få användaren att stärka sitt ansvarsperspektiv och 

skapa de bästa förutsättningarna för att, tillsammans med användaren, ta fram en robust 

handlingsplan. Uppfattar man att användaren uppvisar flera eller alla beteenden får man 

förhålla sig till syftet ovan och kombinera eller prioritera det individuella bemötandet. För 

att inte få ett för komplext personligt bemötande förordas att man i sådana lägen 

prioriterar. Vid prioritering bör man gå i ordningen trygghet, respekt, stimulans. Det 

anpassade bemötandet skall ses som första delen och den individuella planen som tas fram 

enl. beskrivning av Förlängda armen är den andra delen. Först när man lyckas med båda 

kommer man uppnå hög effekt. 

 

6.2 Övriga slutsatser. 
Tiden för projektet har varit alldeles för kort. Användarnas situation var ofta mycket komplex 

och byggde därför på förtroende för individer hos de olika aktörerna. Yttre faktorer som 

personalomsättning, omorganisation och plötsliga besparingar ställde livet på ända för 

användaren och denne var tillbaka på ruta ett. 

 

Tjänstedesignsprocessen tar tid, speciellt när den används mot en målgrupp som är svår att 

komma i kontakt med och som inte sällan far med osanning eller helt enkelt inte vet vad den 

har för behov. 

  

För aktörerna är sjukdomstänket utbrett. Man problematiserar runt användarens 

begränsningar snarare än att fokusera på förmågor. Vidare är det ofta ett krav att man skall 

ha dokumenterad sjukdom för att ha möjlighet till stöd som man uppenbart är i behov av. 

 

Inom offentlig sektor i allmänhet och gällande insatser/åtgärder i synnerhet är strukturen 

otydlig eller obefintlig. Det saknas effektiva rutiner för samverkan och samordning mellan 

aktörer men också internt där varje fall till del är uppbyggt på unika parametrar. 

 

Tidiga insatser är att föredra. Ju tidigare man kan påbörja arbetet med användarna desto 

högre effekt får man. 

 

6.3 Målsättning projektet och fortsatt arbete i Bengtsfors kommun. 
Målsättningar kopplat till användaren var: 

• Minst 40% av deltagarna har vid projektets slut påbörjat/återupptagit studier eller 

etablerat sig på arbetsmarknaden. 

• Alla deltagare har ökat sina kunskaper i svenska språket. 



• Deltagarna har ökad förståelse för det stöd som kan erbjudas av olika 

samhällsaktörer. 

• Deltagarna har fått hjälp att komma i kontakt med relevant hjälp om behov finns. 

 Målsättningarna kopplat till aktören var: 

• Bättre samverkan och ökad kunskap kring hur vi bättre kan motivera unga till 

fortsatta studier. 

• Ökad kunskap i hur man finner unga vuxna som står utanför systemet. 

 

I Bengtsfors kommun ingick sju individer i fokusgruppen. Av dessa har sex stycken 

återupptagit studier eller kommit i arbete. Den sjunde individen har en handlingsplan som 

sträcker sig över en längre tidsperiod och förväntas påbörja studier under vintern 2019. 

Samtliga personer i fokusgruppen hade tillräckligt goda språkkunskaper redan från 

projektstart. Med det sagt har samtliga utlandsfödda ökat sina kunskaper i svenska språket 

då dessa nu arbetar på svensktalande arbetsplatser. Deltagarna har fått ökad förståelse för 

det stöd som kan erbjudas av olika samhällsaktörer och de har, i den mån det funnits behov, 

kommit i kontakt med relevant hjälp. 

 

Målsättningarna för aktörerna är ännu ej uppfyllda. Detta är till stor del p.g.a. en pågående 

större omorganisation inom kommunen där idéen förlängda armen och övriga slutsatser från 

projektet ingår. 

 

 



3rEtt3IR 
för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Årjäng, org. nr 222000-1800 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Arjäng för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventue la_betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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ordqvist 

Auktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål, 
Dals-Ed, Säffle, Arjäng för år 2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Arjäng har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Karlstad den 31 mars 2020 

KPMG AB  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 
Säffle, Arjäng har KPMG granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 
räkenskapsåret 2019. 

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är 
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen. 
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s 
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till 
mål och syfte med finansiell samordning. 

Arets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning? 

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång? 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat: 

— Förvaltningsberättelse 

— Resultaträkning 

— Balansräkning 

— Kassaflödesanalys 

— Tilläggsupplysningar och noter 
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål,  Dais-Ed, Säffle, Årjäng 
där styrelsen är ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefine Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 
2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare 
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens inte fullt upp lever upp till de nya lagkraven på 
hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse 
med utgångspunkt i god ekonomiskhushållning. Dock saknas information förväntad 
utveckling, detta kan läggas till i kommande årsredovisningar och förbundet kan även 
se över uppställningsformen så att förvaltningsberättelsen följer den nya lagen. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 God ekonomisk hushållning 

2.2.1 Finansiella mål 

I dokumentet "Verksamhetsplan och budget år 2019" anges att "förbundet kommer följa 
Nationella Rådets rekommendationer om att förbund med bidrag om 7 000 tkr inte bör 
ha ett eget kapital som överstiger 20 % av bidraget". Detta innebär att förbundets egna 
kapital inte bör överstiga 996 tkr utifrån nuvarande nivå på anslaget. 

Av förbundets verksamhetsplan och budget framgår vidare" att god ekonomisk 
hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den 
finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna 
kommit överens om". 

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 969 tkr vid ingången av år 2019. Förbundets budget 
för år 2019 hade därför lagts med ett resultat på — 800 tkr. 
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Utfallet för år 2019 innebär intäkter ett överskott om 123 tkr (Intäkter från de 
samverkande parterna på totalt 4 982 tkr och övriga bidrag om 811 tkr. Förbundets 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på 5 672 tkr) Årets resultat 
innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 092 tkr, vilket motsvarar 21,9 % av 
anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 18,4 % av anslagna 
medel. Förbundet lever således i stort upp till Nationella rådets rekommendationer om 
att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av bidraget under 2019. Förbundet är inte 
skuldsatt och således uppfyller förbundet sina finansiella mål kopplade till god 
ekonomisk hushållning. 

Förbundet redovisar därmed ett positivt resultat på 123 tkr och en avvikelse mot budget 
på + 923 tkr vilket motsvarar 13 % av budgeterade kostnader. Den främsta orsaken till 
detta är att vissa insatser haft vakanser under kortare tid, en del insatser avslutades 
under året och en del insatser ledde till endast delfinansieringar. 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 18 % utav erhållna bidrag 
under 2019 vilket är en rimlig nivå. Även utifrån denna aspekt bedriver förbundet en 
verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. 

2.2.3 Mål för verksamheten 

Av dokumentet verksamhetsplan och budget år 2019 framgår att förbundet har som 
mål: 

— Att ha en dialog kring värderingsgrunden för samverkan och att bidra till att 
samverkanskunskap sprids 

— Att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet 

— Att eftersträva 100 % deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande 
och närvaro är förutsättningen för samverkan. 

— Att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där lämpligt, bryta upp 
gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom 
ramen för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så resurserna 
inom rehabilitering används effektivare och enskilda personer förbättrar sin funktions-
och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. 

2.2.4 Uppföljning av verksamhetsmål 

I förvaltningsberättelsen för år 2019 anges att förbundet arbetat med ca 204 specifika 
deltagare, könsfördelning och åldersstruktur på deltagare i de finansierade insatserna 
framgår också av förvaltningsberättelsen. Förbundet presenterar också resultatet för 
verksamheten mycket kort i årsredovisningen: 

"Det är tydliga förändringar vad gäller försörjning för och efter insatser. Bland annat har 
försörjningsstöd och aktivitetsstöd minskat efter insats och ökat andel har ingen 
offentlig försörjning samt att 70% har gått till arbete/studier vid avslutad insats." 

Ett resultat där 70 % av deltagarna går vidare till egenförsörjning är i de  fiesta  insatser 
ett gott resultat, vi önskar dock att förbundet presenterade detta resultat på ett tydligare 
sätt i årsredovisningen. Gärna med kortfattad statistik och en kort analys och 
bedömning av resultatet. 
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Ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen behandlar förbundets verksamhetsmål. 
Samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte mätbara och ofta redogörs för 
vilka insatser som bedrivits under året. Uppföljningen av målen får mer en karaktär av 
att vara en verksamhetsberättelse där men berättar om förbundets verksamhet i stället 
för att målen mäter effektiviteten av förbundets verksamhet. 

Utifrån det material vi tagit del av i övrigt kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar 
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd 
insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att de övergripande 
målsättningarna uppnåtts och om förbundets verksamhet bedrivits på ett fullt ut 
ändamålsenligt sätt. Ett tydligt resultat är att 70 % av de individer som genomgått och 
avslutat deltagande i insatser har stegförflyttats till egen försörjning, påbörjad utbildning 
eller aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. 

Vi noterar att förbundet aktivt arbetar med mål och följer upp resultatet av målen båda 
avseende förbundets egna mål samt målen i de insatser som förbundet finansierar. Att 
mål finns för förbundets verksamhet och inriktning i stort och specifikt för de insatser 
man finansierar är positivt. Vi bedömer att mål och uppföljning av mål fungerar på ett 
acceptabelt sätt men rekommenderar styrelsen att vidareutveckla målarbetet, främst 
med avseende på mätbarheten av målen, och fortsätta att arbeta aktivt med både 
målformuleringar och uppföljningen av verksamheten. 

2.3 Resultaträkningen 

2.3.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§). 

2.3.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. 

2.4 Balansräkningen 

2.4.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.4.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
period iserade 
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— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

2.5 Kassaflödesanalys 

2.5.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild. 

3 Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 
Förbundet har 2015-02-15 fastställt delegationsordning och attestregler för förbundet 
som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en 
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på 
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i 
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar. 

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2019 den 16 
november 2018. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten, 
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Budgeten gäller för 
2019 med plan för 2020 och 2021 vilket är i linje med lagkraven. 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin, styrelsens presidie får ta del av 
ekonomiskuppföljning månadsvis. Det saknas dock regelbunden ekonomiskuppföljning 
till styrelsen i sin helhet, utöver delårsrapporten får styrelsen ingen rapportering vad vi 
kan se från förbundets protokoll från styrelsemöten. Vi anser att budgetuppföljning och 
ekonomisk uppföljning bör vara en ståendepunkt på förbundets styrelsemöten. 

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 
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3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för 
självgranskning av hur den interna kontrollen fungerar. Vi har tagit del av uppföljningen 
av den interna kontrollen, som skett i enlighet med internkontrollplanen. Uppföljningen 
är daterad den 24 januari 2020. Inga allvarliga brister har uppmärksammats enligt 
förbundets egenkontroll. 

3.5 Styrdokument 
Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, 
bland dokumenten kan nämnas: 

— Förbundsordning 

— Årlig verksamhetsplan och budget 

— Delegations- och attestförordning 

— Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår. 

— Riktlinjer för intern styrning och kontroll. 

— Dokumenthanteringsplan 

För att förtydliga ansvar och befogenheter inom förbundet kan det finnas idé att ta fram 
följande styrdokument: 

— Instruktion för förbundschefen 

— Arbetsordning för styrelsen 

3.6 Finansierade insatser 
Avtal med huvudmannen beträffande beviljad insats där bägge parters åtaganden, 
giltighetstid, krav på slutrapport och deadline för denna m m framgår. Avtalet innebär 
inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver 
rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer. 

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller 
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan 
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 

Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda 
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen. 

Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de 
beviljade insatserna inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med 
enskilda deltagare i insatserna. 

God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken 
verksamhet man får bedriva. 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



Nils Nordqvist  

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Revisionsrapport 2019 

2020-03-31 

Vi noterar dock att avtalen för många av projekten är gamla och att förbundet har 
finansierat samma verksamhet/insatser över lång tid. Vi rekommenderar därför 
förbundet att se över de avtal man upprättat med huvudmännen och skapa en rutin för 
årliga instruktioner till de insatser man finansierar över flera år. 

4 Slutsats 
Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga 
redovisningsrekommendationer. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

2020-03-31 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor 

C) 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 
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Inledning

År 2019 var det första året för den nya mandat
perioden 20192022. I maj ägde de så kallade 
”Fyrbodalsdagarna” rum vars syfte var att få en 
gemensam bild av kommunalförbundet och dess 
uppdrag och att lära känna varandra. Vidare gjor
des ett gemensamt arbete för att identifiera vad 
delregionen behöver kraftsamla kring. Dessa da
gar medverkade förutom direktionens ledamöter, 
kommundirektörerna och förbundets lednings
grupp.

Omsättningen i förbundet var cirka 42,6 mil
joner kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än före
gående år. Våra regionala tillväxtmedel på 20,5 
miljoner kronor växlades upp till 139 miljoner 
kronor. Förbundet har haft drygt 41 pågående 
projekt utöver våra verksamheter. 

Inom socialtjänstens alla områden har ett 
grundligt arbete med baspersonalens formella 
kompetens och kompetensutveckling gjorts av 
berörda chefer med stöd av kommunalförbundet, 
till exempel för undersköterskor och specialist
undersköterskor. Ett verksamhetsnära utveck
lingsarbete i samverkan. 

Fyrbodals kommunalförbund har genom Hälso
källan genomfört omfattande kompetenshöjande 
insatser om hedersrelaterat våld som en del i att 
Fyrbodal valdes som ett av fyra områden i Sverige 
att vara pilot som regionalt center.

Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner 
har präglats av högkonjunktur även om signaler 
om avmattning hörts mot slutet av året. Behovet 
av att attrahera medarbetare med rätt kompeten
ser kvarstår som en stor utmaning. 

En projektplan för ”Strukturbild Fyrbodal” fast

ställdes av direktionen under våren 2019. Syftet 
med en strukturbild är att stärka samspelet mel
lan bebyggelseutveckling, utveckling av kollektiv
trafik och transportinfrastruktur satsningar. För 
vår delregion behöver vi identifiera behoven av 
insatser i relation till boende, arbete, studier, ser
vice och fritid.

Kommunalförbundet har på uppdrag av sina 
medlemskommuner ett starkt fokus på miljö
frågorna. Inom ramen för dessa frågor har förbun
det ett uppdrag att driva ett påverkansarbete för 
sina medlemmars räkning. Så har skett i bland 
annat frågan avseende val av bränslestrategi. För 
Fyrbodalsregionen är det väsentligt att hänsyn 
tas till de investeringar som skett för kommuner i 
Dalsland, Bohuslän, Trollhättan och Vänersborg. 
Vårt geografiska område är ett av de biogastätaste 
områdena i Sverige. 

Inom Fyrbodals kommunalförbund finns ett 
stort antal nätverk. De olika nätverken spelar en 
viktig roll vad gäller förankring, utbyte av erfaren
heter och idéer samt samverkan och samordning 
för Fyrbodalsregionen. Uppdragsbeskrivningar 
har tagits fram för flera nätverk under året.

Denna utveckling, tillsammans med annan 
samverkan i olika former, ökar förutsättningar
na för att nå goda resul
tat i vårt gemen samma 
uppdrag som samhälls
byggare.

Förbundsdirektören
om verksamheten 2019

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Politisk organisation

Direktionen 2019
Kommun  Ordinarie    Ersättare
Bengtsfors  Stig Bertilsson (M)   Per Eriksson (S)
DalsEd  Martin Carling (C)   PerErik Norlin (S)
Färgelanda  Tobias Bernhardsson (C)  Ulla Börjesson (S)
Lysekil   JanOlof Johansson (S)  Ronald Rombrandt (LP)
Mellerud  Morgan E Andersson (C)  Michael Mellby (S)
Munkedal  Jan Hognert (M)   Lisa Kettil (S)
Orust   Anders Arnell (M)   Lars Larsson (C)
Sotenäs  Mats Abrahamsson (M)  Birgitta Andersson (S)
Strömstad  Kent Hansson (S)   Lars Tysklind (L)
Tanum   Liselott Fröjd (M)   Louise Thunström (S)
Trollhättan  Paul Åkerlund (S)   Monica Hansson (S)
   Peter Eriksson (M)   Bedros Cicek (KD)
Uddevalla  Christer Hasslebäck (UP)  Mikael Staxäng (M)
   Ingemar Samuelsson (S)  AnnaLena Heydar (S)
Vänersborg  Benny Augustsson (S)  Bo Carlsson (C)
   Gunnar Lidell  (M)   MarieLouise Bäckman (KD)
Åmål   Michael Karlsson (S)  Michael Karlsson (M)
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Politisk organisation
Förbundsdirektionens
arbetsutskott
Ordförande
Martin Carling (C), DalsEd
1:e vice ordförande
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
2:e vice ordförande
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla
Ledamöter
Liselott Fröjd (M), Tanum
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Ersättare
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Kent Hansson (S), Strömstad

Revisorer
Sammankallande
Thomas Boström, Vänersborg
Övriga revisorer
Claes Hedlund, Munkedal
Anita Älgemon, Tanum
Kent Carlsson, Färgelanda
Lennart Hansson, Åmål
Nils Nordqvist, auktoriserad revisor KPMG AB 

Styrgruppen för 
affärsdriven miljöutveckling
Ordförande
Martin Carling (C), DalsEd
Ledamöter
Louise Thunström (S), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
AnnaLena Heydar (S), Uddevalla
Lars Larsson (C), Orust

Representanter i BHU
Martin Carling (C),DalsEd
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

Styrelsen för Västkom
Martin Carling (C), DalsEd
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Paul Åkerlund (S), Trollhättan
Liselott Fröjd (M), Tanum

Föreningsstämma Västkom
Ordinarie
Monica Hansson (S), Trollhättan
Ersättare
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Bolagsstämma Mediapoolen
Ordinarie
Jan Hognert (M), Munkedal
Ersättare
Louise Thunström (S), Tanum

Styrelsen för Mediapoolen
Ordinarie
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Ersättare
MarieLouise Bäckman (KD), Vänersborg

Bolagsstämma Gryning Vård
Ordinarie
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda

Revision Gryning Vård
Johan Nilsson (S), Munkedal

Styrelsen för Innovatum
Ronald Rombrant (LP), Lysekil

Delregionalt samrådsorgan
för vårdsamverkan Fyrbodal
Ledamöter
Lena Hult (S), Trollhättan
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Catharina Bråkenhielm (S), Orust
Michael Sternermar (L), Sotenäs
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
AnnCharlotte Gustavsson (UP), Uddevalla

Laxfonden
Michael Karlsson (S), Åmål

Styrelsen för Film i Väst
Margret Jonsson (S), Trollhättan
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Politisk organisation

Förbundsdirektionens möten 2019

Februari
• Beslut val till politiska uppdrag
• Beslut arvodesreglemente 2019
• Beslut revidering delegationsordning
• Beslut integritetspolicy
• Delregionalt kollektivtrafikråd

Mars
• Beslut årsredovisning 2018
• Beslut rapport internkontrollplan 2018
• Beslut årlig uppdatering internkontrollplan 

2019
• Beslut revidering arbetsordning
• Beslut processplan strukturbild Fyrbodal

Maj
• Beslut nomineringsärende politiskt samråd 

naturbruk
• Beslut tjänsteköpsavtal DalsEds kommun
• Beslut projektansökan Kultur som innova

tionskraft
• Beslut omprioritering av medel för förläng

ning av projektet Praktiksamordning
• Beslut kvartalsrapport 1901–1903
• Information revisionsrapport och PM 2018
• Information status verksamhetsplan och 

budget 2020

Juni
• Förslag verksamhetsplan och budget 2020
• Förslag budget tillväxtmedel 2020
• Redovisning tillväxtmedel 2018
• Beslut förslag remissvar till Kulturstrategi för 

VGR och regional kulturplan 2020–2023
• Beslut kommunikationsstrategi
• Val av ledamöter till politisk styrgrupp strate

gisk kompetensförsörjning
• Beslut projektansökan förstudie attraktiva 

kommuner och den offentliga miljön
• Val av ledamöter till politiskt samrådsorgan 

och beredningsgrupp för medicintekniska 
produkter

• Utbildning i åtgärdsvalsstudie
• Delregionalt kollektivtrafikråd

September
• Beslut delårsrapport 20190630
• Beslut rekommendation riktlinjer hjälpmedel
• Remissvar utredning för ett effektivt offent

ligt främjande av utländska investeringar
• Beslut prioriteringslista mindre vägnät
• Beslut rekommendation avrop optioner Fram

tidens vårdinformationsmiljö

Oktober
• Beslut verksamhetsplan och budget 2020
• Beslut budget tillväxtmedel 2020
• Beslut utlysningstexter tillväxtmedel
• Beslut mötestider 2020
• Beslut kvartalsrapport 1907 – 1909
• Samtal om regional utvecklingsstrategi 2021 

– 2030
• Information revisionsrapport och PM 190630

December
• Beslut verksamhetsplan och budget 2020 för 

Kommunakademin Väst
• Beslut årshjul 2020
• Beslut finansiella mål och nyckeltal
• Beslut Praktiksamordning – framtida funk

tion
• Beslut samverkansyta för innovationsstöd
• Politisk dialog regional strukturbild
• Utvärdering av direktionen

Förbundsdirektionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har 
hållits i Uddevalla (3 möten), Färgelanda, Tanum, Åmål och Mellerud.
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Ekonomi och Personal

Ekonomi och personal
Med basfinansieringen från kommunerna på cirka 
9,2 miljoner kronor som grund och med tillägg 
för resterande intäkter under 2019 uppgick den 
totala omsättningen till cirka 42,6 miljoner (ex
klusive tillväxtmedel), vilket är en ökning i förhål
lande till 2018. 

Resterande intäkter utöver basfinansieringen 
från kommunerna kommer från projektfinansie
ring i huvudsak från EU:s strukturfonder och öv
riga program, Västra Götalandsregionen, staten 
och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad 
ekonomisk redovisning.

Förbundet har inom ramen för sin basverk
samhet utrymme för cirka sju tjänster. Till detta 
kommer ett större antal tjänster som är kopplade 
till projektorganisationen vilka finansieras av de 
olika projektet. Den 31 december 2019 var totalt 
28 personer tillsvidareanställda och 13 personer 
visstidsanställda. Motsvarande siffror var vid förra 
årsskiftet 26 tillsvidareanställda och 6 visstids
anställda. Under året slutade 4 personer och 11 
nyanställdes. Orsaken till personalomsättningen 
var i första hand att projekt avslutades eller på
börjades samt att tidigare tjänsteköp har ersatts 
med anställningar i förbundet.

År 2019 var antalet kvinnor 33 och antalet 
män 8. Noteras ska att dessa siffror är antalet 
personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar 
mellan 20 och 100 procent tjänst. I den ekono
miska redovisningen är antalet anställda beräkna
de utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har 
också använt sig av tjänstepersoner ute i kommu
nerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fack
kunskap inom sina områden, betyder mycket för 
att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. 
Detta innebär ofta att dessa ingår i arbets eller 
styrgrupper för konkreta uppdrag. 

Finansiella mål
Våra finansiella mål är:
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska 

överstiga kostnaderna
• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 

10 procent, nivån kan dock variera över tid 
beroende på åtaganden som direktionen 
finner angelägna

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt 
att täcka både kostnader för de fasta åtgär
derna och att förskottera medel i projekt där 
förbundet är projektägare. 
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Kraftig uppväxling av tillväxtmedel
Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyr
bodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 
för kvinnor och män. Planen är ett verktyg för att 
genomföra Vision Västra Götaland – Det goda li
vet. Genomförandeplanen är den gemensamma 
vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan 
åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som 
arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; 
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, 
science parks, föreningsliv med flera. 

Genomförandeplanen har tagits fram med 
grund i det uppdrag riksdag och regering gett 
Västra Götalandsregionen när det gäller att driva 
det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet. 

Planen är indelad i fyra områden: ”En ledande 
kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region 
där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns 
och engagerar”.

Under 2019 har 41 projekt eller verksamheter 
bedrivits med hjälp av regionala utvecklingsme
del från kommunerna och Västra Götalandsregio
nen med ett budgeterat belopp av 20,5 miljoner 
kronor. Dessa medel har växlats upp till en bud
geterad omslutning på 139 miljoner kronor, vilket 
innebär en uppväxling med 680 procent (faktor 
6,8). 

Under året har ett avtal skrivits med Almi Väst 
för att genomföra affärs och företagsutvecklande 
insatser för nya och befintliga små- och medel
stora företag. För att stärka innovation och kon
kurrenskraft och främja entreprenörskap och 
intra prenörskap i Fyrbodal har två utlysningar av 
tillväxtmedel genomförts.

Utlysningarna uppgick till fyra miljoner kronor. 
Tio ansökningar har kommit in. En berednings
grupp inom förbundet har bildats för en gemen
sam handläggning av ansökningarna.

Ekonomi och Personal
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas 

upp med minst 50 procent, utöver de medel 
som kommunerna och Västra Götalandsregio
nen bidrar med. 

Förbundet når målet om en budget i balans ge
nom att göra överskott om totalt 466 151 kro
nor, jämfört med budgeterat resultat på 295 000 
kronor. Förbundet når inte det långsiktiga målet 
om en soliditet på 10 procent men ligger kvar på 
samma soliditet som föregående år, 7 procent. 
Förbundet når målet att ha god likviditet genom 
att förvalta tillväxtmedel och att ha likvida medel 
om cirka 29 miljoner kronor. Förbundet når målet 
att växla upp tillväxtmedel med minst 50 pro
cent.

Lokalisering och administration
Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddeval
la. All gemensam administration samt merparten 
av verksamheten och projekten är därmed lokal
mässigt samordnade.

Vi har en särskild avdelning för administration, 
ekonomi, kommunikation samt projekt och löne
administration. Avdelningen leds av en adminis

trativ chef. Den 31 december 2019 var det sju 
personer på sammanlagt sex årstjänster inom av
delningen.

Den interna kontrollen
Den interna kontrollen syftar till att genom olika 
regelverk och kontroller minska organisationens 
risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska 
kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunal
förbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet 
och att verksamheten är ändamålsenlig och ef
fektiv. 

Internkontrollplanen omfattar 31 kontroll
punkter. Den interna kontrollen fungerar väl.
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Antagning Fyrbodal

Ny webbplats för
Antagning Fyrbodal
Det gemensamma kansliet för ansökan och an
tagning till gymnasiet har varit igång i fem år 
och såväl organisationen som itverktyget Indra 2 
som infördes i samband med starten har befästs 
och fungerar väl. 

Till höstterminen 2019 antogs cirka 3 200 
elever till sökbara utbildningar inom Fyrbodals 
antagningsområde, som består av samtliga kom
muner förutom Åmål. Det har skett en liten ök
ning av antalet sökande vilket gör att konkurren
sen om platserna på populära utbildningar ökat 
något, men den allra största majoriteten har fått 
sitt förstahandsval tillgodosett.

2019 ersattes omvalsperioden, där elever 
själva kunnat ändra sin ansökan, med en juste
ringsperiod som kräver att eleverna som önskar 
justera sin ansökan tar kontakt med studie och 
yrkesvägledare. Förändringen har fallit väl ut då 
omvalen kunnat göras senare på vårterminen och 
mängden sena omval till följd av ogenomtänkta 
val verkar ha minskat då eleverna fått vägled
ning. Fortsatt är det många elever som inte når 
gymnasiebehörighet vilket gör introduktionspro
grammets olika inriktningar till vägen framåt för 
många ungdomar. 

Ny webbplats
Under våren 2019 gjordes en redesign av antag
ningskansliets webbplats, som samtidigt anpas
sades för att även kunna användas på mobiler 
och läsplattor. Under 2019 hade webbplatsen 
cirka 20 000 unika besökare.

Samhällsorientering
Antalet nyanlända har under 2019 varit färre än 
tidigare. Den samverkan kring samhällsoriente
ring för nyanlända, SO, som de flesta kommuner 
i Fyrbodal ingått är betydelsefull för att kunna 
erbjuda samhällsorientering med god kvalitet, på 
individens eget språk och inom rimlig tid – ett 
uppdrag som vore en stor utmaning för enskilda 
kommuner att upprätthålla på egen hand. 

I oktober startade ett projekt, finansierat av 
paragraf37medel från länsstyrelsen i syfte att 
skapa en gemensam webbplats för deltagare på 
SO och medarbetare i kommunerna som arbetar 
med området. Handläggare på Fyrbodals kommu
nalförbund deltar också i den länsgemensamma 
grupp för samhällsorientering som länsstyrelsen 
faciliteterar. 
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Över 600 deltagare på 
kurser och konferenser
Kommunalförbundet har sedan starten 2005 haft 
grunduppdraget att arrangera utbildnings insatser 
riktade till och i samråd med våra medlems
kommuner. Kompetens och verksamhetsutveck
ling är en ständigt aktuell och efterfrågad verk
samhet av kommunernas medarbetare men också 
en viktig del i kommunernas konkurrenskraft inom 
personalförsörjningsområdet. Kurser och konfe
renser är den mest besökta verksamhetsdelen på 
kommunalförbundets webbplats. 

Rätt kompetensutveckling i ett livslångt läran
de, blir ett allt kraftfullare stöd för kommunerna 
inför anpassningar till verksamheternas ändrade 
förutsättningar. En hos hela organisationen för
ankrad och långsiktig kompetensförsörjnings
plan, som värderar kompetens hos medarbetare 
och förtroendevalda och som ser ledarskapets be
tydelse, har lärande och kunskapssökande som 
grundläggande förhållningssätt i enlighet med en 
tillitsbaserad styrning. 

Utbildning i närområdet
Genom att erbjuda kommunerna utbildningar i 
närområdet istället för att resa till storstädernas 
utbildningsutbud, kan fler medarbetare utbildas 
till en lägre kostnad. Mervärdet blir att regiona
la nätverk skapas mellan och inom många yrkes
grupper i kommunerna. Utvärderingarna från de 
olika utbildningarna visar att utbildningarna i all
mänhet i hög eller mycket hög grad är av värde för 
deltagarnas arbete och att föreläsarna uppvisar 

hög professionalitet. Genomförandet av utbild
ningarna sker löpande i samverkan med och på 
beställning av medlemskommunerna.

Under 2019 genomfördes 22 utbildningar 
med sammanlagt 47 utbildningsdagar för 607 
deltagare, vilket är lägre än föregående år. I sta
tistiken ingår yrkeshandledningen för nyanställda 
socialsekreterare, som uppgår till åtta tillfällen. 
Nio utbildningar har ställts in på grund av för få 
anmälda deltagare.

Verksamheten påverkas av kommunernas eko
nomiska återhållsamhet samtidigt som behovet 
av utbildning är fortsatt stort. Fler avstår från att 
anmäla sig till kurser, trots självkostnadspris för 
de erbjudna utbildningarna.

Barnkonventionen
Exempel på utbildningsområden som vi har an
ordnat kompetensutvecklingsdagar inom, är 
lagstiftning och handläggning, ekonomi samt 
utbildningar riktade till socialtjänstens oli
ka verksamhetsområden. En större och mycket 
uppskattad utbildningssatsning var grund och 
implementerings utbildningen inför att barn
konventionen fördes in i svensk lagstiftning, den 
1 januari 2020. 

Utöver dessa utbildningar har också ett antal 
specifika verksamhetsutvecklingssatsningar, ge
nomförts, exempelvis utbildningssatsningar rikta
de till ordföranden i social och barn/utbildnings
nämnder, HRchefer samt näringslivsutvecklare.

Kurser & konferenser
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Stort genomslag för 
video i sociala medier
Inom området ryms både intern och extern kom
munikation. För den externa kommunikationen 
har det under året tagits fram en ny kommuni
kationsstrategi. Den ersätter den tidigare policyn 
för kommunikation och antogs av förbundsdirek
tionen under våren.

Den huvudsakliga målgruppen för den externa 
kommunikationen är politiker och tjänsteperso
ner i våra medlemskommuner, samt anställda och 
fortroendevalda inom Västra Götalandsregionen 
och andra myndigheter som Fyrbodals kommu
nalförbund samarbetar med. Den primära kan
alen för den externa kommunikationen är kom
munalförbundets webbplats, i kombination med 
nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2018 hade webbplatsen 29 000 unika 
besökare.Nyhetsbrevet utkom sex gånger under 
året och har 1 900 prenumeranter.

Nätverk
Kommunikatören för Fyrbodals kommunalför
bund leder ett nätverk för kommunikatörer i 
medlems kommunerna. Nätverket hade under året 
fyra möten. Frågor som diskuterats under året 
har exempel vis varit GDPR och tillgänglighets
direktivet.

Sociala media
Antalet följare i sociala media fortsätter att öka 
starkt. Under året har kommunalförbundet ökat 

aktiviteten på Linkedin, vilket är en bra kanal för 
att nå ut med förbundets verksamhet med sitt fo
kus på yrken och branscher. Facebook är fortsatt 
den största kanalen med knappt 1 000 följare.

Rörlig bild
Produktionen av videoinslag kom igång på allvar 
under 2019 och har bidragit start till att nå ut 
med förbundets kommunikation. Sammantaget 
fick kommunalförbundets videor cirka 10 000 
visningar under året.

Under året sändes 15 pressmeddelanden ut. 
Antalet pressklipp kring förbundets verksamhet 
var 71 stycken, i linje med tidigare år.

Kommunikation

Intervjun med Anne-Sofie Skälegård och Jessica Svensson 
om projektet ”Integritet i förskolan” var den mest visade 
filmen under 2019 med drygt 900 visningar.
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Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

Bättre företagsklimat 
och ett starkt näringsliv
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har 
präglats av högkonjunktur även om signaler om 
en avmattning hörts mot slutet av året. För fö
retagen i Fyrbodal har högkonjunkturen, oavsett 
bransch betytt stora utmaningar, i att attrahera 
medarbetare med rätt kompetenser. 

Samverkan kommuner emellan, liksom mel
lan kommuner, arbetsförmedling, företag och 
inte minst utbildningsanordnare är avgörande för 
att möta detta. Här spelar Fyrbodals kommunal
förbund en viktig strategisk roll som möjliggörare 
och arena för samverkan.

Under året har näringslivschefsnätverket varit 
samlade till möten vid sju tillfällen för att dis
kutera, utbyta erfarenheter och driva det gemen
samma, delregionala näringslivsarbetet, både när 
det gäller nya företagsetableringar, effektiv han
tering av tillväxtmedel, utveckling av innovations
systemet och bättre företagsklimat. Nätverket har 
tagit fram uppdragsbeskrivning och utgör bered
ningsgrupp till politiken.

Under andra hälften av 2019 har förstudien 
”Utvecklings och konkurrenskraftigt näringsliv i 
Fyrbodal” genomförts. Den har tagit ett samlat 
grepp om resultat och erfarenheter av relevanta 
rapporter, forskning och projekt som tagits fram 
och/eller genomförts i Fyrbodal, Sverige och in
ternationellt. De nya insikterna och kunskapen 
blir viktig indata i den delregionala näringslivs
strategin och för Strukturbild Fyrbodal. 

Den arbetsgrupp som har satts samman för ar

betet med den delregionala näringslivsstrategin 
har kommit fram till att arbetet måste samordnas 
med den regionala utvecklingsstrategin för 2021
2030, därför kommer arbetet att fortsätta under 
2020.

Bättre företagsklimat
Genom projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal 
har kompetensnivån för tjänstepersoner som i sitt 
arbete på olika sätt kommer i kontakt med nä
ringslivets representanter höjts. 

Två ”Förenkla helt enkelt”utbildningar har 
anordnats, en nationell konferens (SKNTkon
ferensen), liksom en kurs i klarspråk och ett 
frukost möte på Orust. Utbildningarna genomför
des i Åmål och Mellerud. Flera av kurserna som 
är genomförda i projektet är mycket efterfrågade 
och kommunalförbundets verksamhet för kurser 
och konferenser kommer att fortsätta anordna 
dessa även när projektet är slut. Under projektets 
tre år har över 1 200 personer från kommunerna 
deltagit i aktiviteter.

Position Väst-dagen
Position Västdagen arrangerades med fokus på 
hur en plats blir attraktiv för företagsetableringar. 
Vikten av ett gott företagsklimat lyftes fram, lik
som förvaltningsövergripande arbete med bland 
annat markförsörjning. Hela 94 procent av delta
garna uppgav att de var nöjda. 

Trollhättan, Tanum och Västsvenska Handels
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Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

kammaren berättade om sina arbeten för att skapa 
bättre företagsklimat. Batteriföretaget Northvolts 
etableringsansvarige, samt investeringsrådgivare 
från Business Sweden lyfte fram etablerande fö
retags drivkrafter, utmaningar och förväntningar. 
Även de pekade på vikten av ett gott lokalt före
tagsklimat för företag som ska etablera sig. 

Stor uppväxling av tillväxtmedel
Tillväxtmedlen har delfinansierat 41 projekt och 
verksamheter, vilket har resulterat i en omslutning 
på 139 miljoner kronor, en uppväxling med 680 
procent. Avtalet med Almi Väst som upphandla
des under 2018 har inneburit en större närvaro i 
kommunerna utanför Trestad. Samverkan mellan 
kommunernas näringslivsenheter och Almi Väst 
har ökat till gagn för företagens möjlighet att få 
råd i sitt företagande. 

Näringslivsutvecklarna tog ytterligare ett ge
mensamt steg för att kvalitetssäkra budgetpro
cessen och bli en tydligare beställare av vilka fö
retagsfrämjande insatser som behöver prioriteras. 
Ett led i detta var att utlysa fyra miljoner kronor 
av budgeten för tillväxtmedel, fördelat på två ut

lysningar: Innovation och konkurrenskraft samt 
Entreprenörskap och intraprenörskap. Tio ansök
ningar kom in och bereds för beslut i inledningen 
av 2020.

Många etableringsärenden
Ett 50tal etableringsärenden har hanteras varav 
drygt hälften är internationella. Under året inkom 
22 nya ärenden. En övervägande majoritet av 
dessa gäller utländska företag inom olika bran
scher som intresserat sig för vår region.

Internationella förfrågningar kräver en större 
arbetsinsats av alla inblandade parter, men är väl 
värd mödan då en sådan etablering tillför både 
kommunen och delregionen förhållandevis stora 
investeringar, ökad kunskap och nya arbetstill
fällen. För att vara med och slåss i den hårda 
konkurrensen, vare sig det gäller internationella 
etableringar eller inhemska, bygger vi vår mark
nadsföring på våra styrkeområden och branscher 
som bedöms ha konkurrenskraft.

Konkret betyder det bland annat att vi utveck
lar branschinriktade värdeerbjudanden, som be
skriver vår delregion utifrån kompetenser, rele
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vanta utbildningar, marknadspotential, Forskning 
och utveckling, infrastruktur, livsmiljöer med 
mera. Dessa värdeerbjudanden kommer även 
till användning i kommunerna när etablerings
förfrågningar kommer in direkt. Ett annat viktigt 
område där de används är vid mässor och olika 
sälj aktiviteter som genomförs både i Sverige och 
utomlands.

Rethinking wood
Ett exempel på ett värdeerbjudande är Trä, där vi 
tagit fram en kort film, Rethinking wood, i sam
verkan med företag och aktörer på båda sidor om 
den norska gränsen. Detta fördjupade samarbete 

ser vi som ett steg i att stärka vår norsksvens
ka regions stolthet och attraktivitet. Filmen har 
visats vid seminarier, för Business Swedens ut
landspersonal, i sociala medier med mera och var 
under 2019 en av de mest visade av kommunal
förbundets filmer.  

Det arbete som gjorts för att öka kännedomen 
om de marina näringarnas potential för investe
ringar har börjat ge resultat och vi ser ett ökat 
intresse. 

Ett Business Swedenkoncept med syfte att 
stärka och stödja investeringar bland utvalda 
befintliga stora utlandsägda produktionsanlägg
ningar har startats under året.

Mål 1: Företagsklimat och näringsliv

Strategier inom mål 1 
1. Öka implementeringen av lokalt framtagna näringslivsstrategier.
2. Driva en effektiv, samordnad hantering av tillväxtmedel för att erbjuda entreprenörer och företag 

tillgång till ett kompetent, jämlikt, robust och tydligt innovationsstödsystem som främjar innova
tion, entreprenörskap och företagande.

3. Driva samordnade offensiva satsningar för att attrahera investeringar och företagsetableringar 
inom områden där vi har internationell konkurrenskraft.
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Mål 2: Kompetensförsörjning

En väl fungerande
kompetensförsörjning utifrån 
arbetsmarknadens behov
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning 
för Fyrbodals 14 kommuner. För att behålla och 
stärka tillväxten behöver både den privata och of
fentliga sektorn tillgång till rätt kompetens, inte 
minst i våra landsbygdsområden. Under 2019 
har fokus varit att öka det mellankommunala 
samarbetet, utveckla samsyn och gemensamma 
lösningar. Syftet är att öka människors möjlighe
ter till utbildning och arbete. 

Kommunalförbundet har sedan starten av Kom
petensplattform Fyrbodal arbetat genom avsikts
förklaring avseende utbildningsområdet, ett brett 
sammansatt delregionalt kompetensråd, college, 
branschråd, nätverksbyggande, för studier och 
projekt, omvärldsbevakning och informations
spridning. Det är många aktörer inom kompetens
försörjningsområdet där strukturer och regelverk 
är komplexa och där utmaningarna förändras över 
tid. För att ytterligare stärka arbetet startade pro
jektet Strategisk kompetens försörjning i Fyrbodal 
i februari 2019. Den särskilda satsningen ska 
pågå till januari 2021.

Kompetensråd och nätverk
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för 
samverkan och erfarenhetsutbyte. Under året har 
kompetensrådets sammansättning, uppdrag och 
mandat setts över. En avsiktsförklaring har teck
nats vilket ökat dialogen och handlingskraften. 

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med 
kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta 
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets, styr 
och referensgrupper delregionalt, regionalt och 
nationellt. Totalt har kommunalförbundet med
verkat i 38 sådana nätverk eller liknande struk
turer under 2019. Under året har arbetet med 
tydligare strukturer gällande uppdrag, roller och 
mandat påbörjats för de nätverk som kommunal
förbundet administrerar. Detta har lett till ökat 
engagemang och förståelse för behovet av sam
verkan. 

College och branschråd
College är ett funktionellt sätt att skapa ökad 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård 
och omsorgscollege har antalet certifierade ut
bildningar under året ökat med fem och ett lo
kalt college har certifierats. Det innebär att det 
i dagsläget finns tre lokala college och 20 certi
fierade utbildningar i Fyrbodal. Teknikcollege har 
under året arbetat med ansvarsfördelning, roller 
och uppdrag. I dagsläget finns certifierade utbild
ningar i fyra kommuner och under 2019 pågick 
en aktiv process att bli certifierade i ytterligare tre 
kommuner. 

Ett annat sätt att öka samverkan mellan ar
betsliv och utbildning är via branschråd. Under 
året har arbetet med branschråd för buss fortsatt 
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Mål 2: Kompetensförsörjning

och nya branschråd har startat inom byggsektorn 
samt hotell och restaurang. En dialog har under 
året pågått med Gröna klustret Nuntorp om bil
dande av ett branschråd inom gröna näringar i 
Fyrbodal. 

Omvärldsbevakning
Kommunalförbundet har som uppdrag att om
världsbevaka och sprida information till kommu
ner och berörda i Fyrbodalregionen. Under året 
har detta skett genom mejlutskick, webb och 
sociala medier, informations och nätverksmö
ten samt genom årets kompetensförsörjningsdag. 
Ett arbete med att ta fram en kommunikations
strategi har påbörjats. 

Kommunalförbundet har också i uppdrag att 
ha en kontinuerlig dialog med projektfinansiärer 
samt vara en arena för framtagande och drivande 

av förstudier, utredningar och projekt. Under året 
har kommunalförbundet varit engagerad i fram
tagandet av projektansökningar gällande Tillits
lyftet, VIprojektet och Edit.   

Utbildning
Kommunernas demografiska utveckling, låga ut
bildningsnivåer och geografi gör tillgången och 
tillgänglighet till utbildning och kompetens
utveckling särskilt viktig. Under året har en kart
läggning av kompetensbehovet i Fyrbodals kom
muner påbörjats för att få en delregional bild av 
läget. En annan insats är stöd till kommunerna 
i bildande av kommunala lärcentra. Vidare har 
kommunerna, kommunalförbundet och Högsko
lan Väst startat en AIL lärarutbildning gällande 
årskurs 4–6. AIL står för Arbetsintegrerat läran
de.Planering pågår för nästa omgång, ny utbild
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ning för lärare årskurs 7–9 samt för förskollärare. 
Utbildningschefsnätverket har en nyckelroll i dia
logen mellan kommuner och Högskolan Väst. 

Validering mot yrkeskompetens underlättar 
matchningen på arbetsmarknaden och ökar möj
ligheten till att fler kommer i arbete. Under året 
har kommunalförbundet och Vård och omsorgs
college tillsammans med Validering Väst anord
nat tre kompetensutvecklingsseminarier för lära
re inom vuxenutbildningen i Fyrbodal. 

Samverkan skola och arbetsliv
Fyrbodals kommunalförbund arbetar med ett an
tal aktiviteter gällande samverkan mellan skola 
och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, 
nätverk för studie och yrkesvägledare, college 
och branschråd. Projektet Praktiksamordning i 
Fyrbodal har under tre år testat praktikverktyget 
praktikplatsen.se i flera skolformer. Från och med 
2020 övergår projektet i en verksamhet hos Fyr
bodals kommunalförbund.  

Ungdomar och nyanlända
För att öka andelen unga som fullföljer sina stu
dier i grundskolan och gymnasiet, studerar vidare 
eller kommer i arbete, har kommunalförbundet 
drivit projektet En skola för alla. En arbetsgrupp 
har bildats för implementering av projektets re
sultat samt för planering av fortsatta verksamhe
ter och projekt. Arbetet i nätverket för kommunalt 
aktivitetsansvariga har resulterat i en ansökan till 
Europeiska socialfonden, VIprojektet, för fortsat
ta satsningar.  

I Fyrbodalsregionen råder arbetskraftsbrist 
inom många branscher och där är de nyanlända 

en viktig resurs. Under året har kommunalförbun
det varit medarrangör vid en konferens för nyan
ländas företagande på landsbygden.

Kommunakademin Väst
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och 
Fyrbodals kommunalförbund trädde i kraft 1 janu
ari 2018 och omfattar kalenderåren 20182020. 
Avtalet förlängs om ingen av parterna skriftligen 
säger upp det. Kommunakademin Väst är en 
samverkansarena för att bedriva gemensam kun
skaps, kompetens och verksamhets utveckling 
som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, samt samhället i stort.

Under 2019 har verksamheten styrts av en 
verksamhetsplan och den analys som gjordes 
våren 2018. Arbetet har kännetecknats av stor 
aktivitet. Det har både handlat om att bygga en 
robust och hållbar verksamhet, där byggandet av 
en samverkans och kunskapskultur liksom syste
matiska och kvalitetsdrivna utvecklingsprocesser 
är centrala byggstenar och att genomföra aktivite
ter med förväntat effekt i närtid för att tillgodose 
mer avgränsade kompetensbehov som exempelvis 
ökad högskoleövergång, socialrätt, handläggning 
barn och unga samt bygglovets svåra frågor.  

Viktiga områden för Kommunakademin Västs 
ingående parter är att öka övergången till högre 
utbildning i Fyrbodalsområdet, att identifiera be
hovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla 
verksamheter i kommunal och privat sektor.

För Högskolan Väst avses att utveckla profilen 
för Arbetsintegrerat lärande, AIL, utveckla nya 
former av AIL och flexibel utbildning samt att 
stärka forskning och utbildning.

Mål 2: Kompetensförsörjning

Strategier inom mål 2 
1. Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens kompetens

behov genom samverkansarenor, omvärldsbevakning och förstudier/projekt på delregional och 
regional nivå.

2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal med rätt kom
petens på gymnasie och högskolenivå.

3. Stödja kommunernas arbete med att underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbets
marknaden.

4. Skapa förutsättningar för att öka utbildningsnivån genom att stödja samordning inom och mel
lan utbildningsområden.
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Mål 3: Infrastruktur

En väl utvecklad
infrastruktur
Under året har två projekt inom ramen för håll
bara transporter etablerats: ”Fossilfri Gränsregion 
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan 
land och stad”.

I Fossilfri Gränsregion byter medlemskommu
nerna succesivt ut sina fordonsflottor till fordon 
som drivs med el eller biogas. Projektet arbetar 
även med att försöka få till produktion av lokalt 
biogasbränsle från kommunernas hushållsavfall. 
Laddinfrastrukturfrågor väcker stort intresse lik
som förarbetet med fossilfria arbetsmaskiner. Ett 
arbete för krav på el eller biogas vid upphandling 
av transporttjänster liksom samlastning av gods
transporter till kommunerna har etablerats under 
året. Medlemskommunernas gemensamma arbe
te väcker uppmärksamhet och beskrivs som ett 
gott exempel i bland annat länsstyrelsens rappor
tering till nationell nivå. 

I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som ty
pisk pendlings och turistkommun samt Dals 
Långed, Bengtsfors kommun, valts ut för under
sökningar av resbehov och för att testa tjänster 
som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till 
pendelparkering med mera. Sådana försök görs 
alltmer i Sverige och internationellt, men enbart 
i stadsområden inte på landsbygder. Detta pilot
projekt är ett av de första i sitt slag. Målet är ökad 
tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen 
bil och minskad kostnad för hushållen. Medverkar 

gör Fyrbodals kommunalförbund, Orust kommun, 
Dalslands miljö och energiförbund och Västra 
Götalandsregionen. Under 2020 görs testerna, 
utvärdering och erfarenheterna sprids. 

När det gäller arbetet med den delregionala 
struktur bilden så har en processplan tagits fram 
av Samhällsplanerarnätverket. Parallellt med 
denna process har arbetet med den regionala 
strukturbilden fortsatt. Västra Götalandsregionen 
har genomfört flera möten med berörda tjänste
personer och politiker för att fånga upp behov 
och vilje inriktningar i Fyrbodal. Teamchef för 
Samhällsutveckling är med i båda arbetsgrupper
na och kopplar på så sätt samman processerna. 
Projektet fortsätter under 20202021.

Åtgärdsvalsstudier
Fyrbodals kommunalförbund har under året be
vakat planeringen av en rad kommande åtgärds
valsstudier:

• ÅVS 161 Rotviksbro  Skår ÅVS  
• ÅVS 172 Skällsäter  Stora Bön 
• ÅVS E45  Vänersborg  Mellerud 
• ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn

Förbundet har också i samband med det delregi
onala kollektivtrafikrådet genomfört en utbildning 
i verktyget Åtgärdsvalsstudier/fyrstegsprincipen.

Tjänstepersonsnätverket för infrastruktur och 
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kollektivtrafik utgörs av tjänstepersoner som an
svarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrå
gor. Nätverket är beredande i infrastruktur frågor 
för direktionen, samt i kollektivtrafikfrågor för det 
delregionala kollektivtrafikrådet i Fyrbodal. Tjäns
temannanätverket har under året hanterat ett an
tal remisser. Några av de ärenden som nätverket 
hanterat är ”bristlista”, ny regional zonstruktur 
samt fördelning av pott för mindre vägnät och cy
kelpott.

Mindre vägnät
Kommunalförbundet har även varit med i det 
strategiska infranätverket.  I ärendet Komplette
ring/justering av delmålbild tåg 2028 har flera in
formationsmöten ägt rum, bland annat Tågmöte i 
Trollhättan, information på nätverksmöten och på 
det delregionala kollektivtrafikrådet.

Beslut om fördelning av pott för mindre vägnät 
är taget. I den regionala transportinfrastruktur
planen för 2018–2029 finns medel avsatta för 
potten. Kommunerna i Fyrbodal enades om åtta 
objekt som spelades in och Beredningen för håll

bar utveckling tog i november beslut om att föl
jande fem objekt ska prioriteras: 

1. Initial åtgärd: Väg 698, Bergs bro till 
Thomas betong, Uddevalla kommun, 
sido områdesåtgärder, kurvförbättring och 
breddning med mera.  

2. Väg 178/740, Orust kommun, 
cirkulations plats vid Tegneby  

3. Väg 162, Lysekils kommun, Gåseberg – 
Lyse, Sidoområdesåtgärder och eventuellt 
vänstersvängfält.  

4. Väg 172/166, Bengtsfors kommun, 
cirkulations plats i Bäckefors  

5. Väg 2206, DalsEd, Jaren – Norgegränsen, 
förbättrad vägstandard, siktförbättring, 
eventuell kurvrätning med mera samt 
hastig hetsdämpande åtgärder i Nössemark 

Cykelpott
Ärendet Cykelpott är initierat i kommunerna 
på tjänstemannanivå. Kommunalförbundet har 
skickat ut mallar för inspel av förslag till cykel
satsningar under perioden 2022–2025 inom ra
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Strategier inom mål 3 
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.
2. Stödja en ITinfrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
3. Driva ett strukturbildsarbete som tydliggör de övergripande behov som finns av åtgärder i den 

funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns upptagna i de 

nationella och regionala infrastrukturplanerna 201829.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har bäring på kom

mande planomgång 20222033.

men för regional transportinfrastrukturplan. Ären
det kommer fortsatt att beredas under 2020.

Förbundsdirektören har under 2019 fått i upp
drag av arbetsutskottet att tillskriva Beredningen 
för hållbar utveckling en begäran om att återupp
ta ett tidigare ärende rörande driftbidrag för Troll
hättans Vänersborgs flygplats. Efter att ha åter
upptagit ärendet beslöt regionstyrelsen att höja 
driftbidraget till flygplatsen från 2,2 miljoner till 
4,2 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. 

Beslutet gäller som en temporär höjning och ska 
omprövas 2021.

Fyrbodals kommunalförbund medverkar i den 
regionala bredbandsarbetsgruppen UBit som ar
betar för att andelen hushåll och företag som har 
tillgång till god bredbandsuppkoppling ska öka. 
Digital infrastruktur med fiber och mobil täck
ning är en ytterst viktig grundpelare för att kunna 
leverera alla former av digitala tjänster till våra 
invånare. 

Mål 3: Infrastruktur
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Hållbar landsbygdsutveckling 
med väl fungerande samspel 
mellan stad och land
Förbundsdirektionen har fattat beslut om fortsatt 
arbete med en strukturbild för Fyrbodals kom
munalförbund. En processplan har tagits fram 
av samhällsbyggnadsnätverket tillsammans med 
tjänstepersoner på kommunalförbundet. Under 
hösten anlitades en konsult som tillsammans 
med en tillförordnad processledare påbörjade ar
betet med att ta fram ett upplägg för de rådslag 
som ska genomföras under 2020.

Under året har förbundet bedrivit förstudien 
Utvecklings och konkurrenskraftig näringslivsut
veckling i Fyrbodal för att ta reda på delregionens 
samlade förutsättningar och möjligheter, när det 
gäller näringslivsstruktur, innovationskraft och 
förhållande till andra politikområden. Förstudien 
har kopplingar till strukturbildsarbetet, arbetet 
med kulturstrategiskt program och initiativen 
inom kompetensförsörjning. Flera intressanta 
mätetal som kan visa på utveckling i Fyrbodal har 
identifierats. 

Samarbete med Leader
Ett första möte har initierats mellan kommunal
förbundet och de två Leaderområdena Bohuskust 
och Södra Bohuslän. Avsikten med mötet är att 
se hur Leaders strategier kan kopplas närmare 
kommunalförbundets strategier och den regiona
la utvecklingsstrategin för att tillsammans åstad
komma större effekter i regional utveckling.

Under 2019 har kommunalförbundet ordnat 
återkommande träffar med Landsbygdsnätver

ket för att fånga upp frågor som kan leda till ett 
ökat samspel mellan städer och landsbygder. 
Nätverks träffarna har dock haft få deltagare var
för diskussion om att få upp landsbygdsperspek
tivet på agendan inom andra nätverk istället har 
förts.

I projekt Grön tillväxt trä har en majoritet av 
kommunerna och många företag medverkat i 
seminarier, studieresor och minimässor.  Flera 
byggnationer med trä i de bärande konstruktio
nerna har påbörjats. Samarbetet med Svinesunds
kommittén och norska parter har gett ovärderliga 
norska erfarenheter till aktörer i Fyrbodal och 
även gjort att vårt arbete väckt intresse långt ut
anför vårt område.  

Position Väst 
Position Väst har vidareutvecklat sitt värde
erbjudande inom trä. I samarbete med Steneby
skolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst 
med flera har en film producerats. Värdeerbjudan
det och filmen har använts vid marknadsföring, 
både i Sverige och internationellt, samt vid eta
bleringsärenden. Sju regionala etableringskontor 
däribland Position Väst har identifierat trä/skoglig 
bioekonomi som ett styrkeområde och under led
ning av Business Sweden inlett ett samarbete för 
positionering. 

Projektet “Tillverka i trä”, som omsluter 19 
miljoner kronor har etablerats på Innovatum till
sammans med över 30 medverkande företag,  
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Högskolan Väst, stiftelsen Steneby, HDK Stene
by, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg 
science park. Fokus under tre år är industrialise
ring och design av prefabricerade träkonstruktio
ner, möbler och köksinredning.    

Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel 
för förstudie om att etablera sig som mötesplats 
för skoglig utveckling för skogsägare och skogs
maskinföretag. Wargön Innovation har beviljats  
medel för att vara en del i och bidra till en cir
kulär bioekonomi och ökad konkurrenskraft som 
skapar nya jobb med koppling till västsvenska 
styrkeområden.

Framtagande av en regional skogsstrategi för 
Västra Götaland har påbörjats med länsstyrelsen 
som motor och Skogsstyrelsen, Västra Götalands
regionen, Lantbrukarnas riksförbund och Fyrbo
dals kommunalförbund i arbetsgruppen. Inspel 
har gjorts till det pågående arbete med regional 
utvecklingsstrategi för att försöka få skogsfrågor
na att hamna på den strategiska nivån i Västra 
Götalandsregionen. 

Havet som resurs
Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom 
energi, livsmedel, material och hälsa. Havet täck

er 71 procent av jordklotets yta men enbart en 
bråkdel är utforskad. Potentialen för tillväxt och 
utveckling av hållbara lösningar förenade med 
havet är betydande. Under ledning av Innovatum 
har en förstudie för ett tänkt samverkansprojekt 
med många parter påbörjats för att bättre nyttja 
den potential som finns inom marina livsmed
el och marin bioteknik. Arbetet har föregåtts av 
många förarbeten och målsättningen är att nya 
produkter ska produceras inom marina livsmedel 
och marin bioteknik genom innovativa nya affärs
modeller och företag samt att befintliga bolag får 
en möjlighet att växa såväl nationellt som inter
nationellt.  Vi medfinansierar och deltar i arbets
grupp och i referensgrupp.

Maritima näringar
Position Väst har tagit fram ett värdeerbjudande 
för det maritima området vilket har använts både 
vid mässor och vid möten med intresserade eta
bleringar samt vid besök av nyckelpersoner. Re
sultaten är att flera etableringsärenden pågår.

Nätverket Fiskekommunerna har under 2019 
verkat i enlighet med syftet ”att vara en påver
kansorganisation som främjar fiske, fisketurism 
och vattenbruk med angränsande näringar.” 
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I nätverket ingår nio kustkommuner samt Väs
tra Götalandsregionen. Den har en Ledningsgrupp 
där varje part deltar med en näringslivsutvecklare 
och politiker. 

Fiskekommunerna samverkar med andra orga
nisationer och nätverk för att nå sitt syfte. Det 
är dels politiker på nationell nivå som riksdags
ledamöterna inom riksdagens miljö och jord
bruksutskott och dels berörda tjänstemän inom 
bland annat Hav och Vattenmyndigheten och 
Jordbruksverket. Nätverket samverkar dessutom 
med ett flertal andra organisationer och nätverk.

Under 2019 har Fiskekommunerna svarat på 
sju remisser och yttranden samt producerat artik

lar till media som belyser svenskt hållbart fiske 
och vattenbruk. I samvekan med Jordbruksver
ket, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret 
genomfördes seminariet ”Värden för svenskt yr
kesfiske” i Göteborg.

Fiskekommunerna har varit initiativtagare 
till en utbildning där yrkesfiskare har berättat 
om hur man i samverkan med forskningen tagit 
fram regler för ett hållbart fiske i norra Bohuslän. 
Deltagare har varit från regionala och nationella 
myndigheter och organisationer inklusive riks
dagsledamöter. Utbildningarna har påverkat och 
givit större insikt om det kustnära yrkesfisket.

Strategier inom mål 4 
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom omvärldsbe

vakning, analyser och samarbeten.
3. Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med satsningar i 

nya bioekonomilösningar.
5. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar inriktade 

på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling.
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En stark
och attraktiv gränsregion
Det gränsregionala arbetet med att skapa gemen
sam statistik för området har påverkats av bildan
det av den nya fylkeskommunen Viken på den 
norska sidan av gränsen. Nordiska ministerrådet 
har kommunicerat att de norska myndigheterna 
ska påbörja arbetet efter att bildadet av den nya 
fylkeskommunen är klart.

Flera möten mellan Svinesundskommittén och 
kommunalförbundet har ägt rum. Diskussioner
na har resulterat i en muntlig överenskommelse 
om att förbundets ingång gentemot Svinesunds
kommittén består av det gränsregionala arbetet 
med att stärka besöksnäringen. 

Under hösten deltog Svinesundskommittén på 
ett möte med förbundsdirektionen för att redovisa 
projektet ”Gränsen som attraktion” och berätta 
mer om det arbete de bedriver.

Växande besöksnäring
Ett nytt besöksnäringsprojekt, ”Svinesundskom
mitténs arbete med gränsregional besöksnäring” 
har därför beviljats. Projektet syftar till att bidra 
till en ökning av antalet företagssamarbeten över 
gränsen och att bidra till att näringslivet i större 
utsträckning nyttjar gränsens potential och attrak
tivitet. Projektet ska utöka näringslivssamarbetet 
över gränsen inom besöksnäringen för att stärka 
förutsättningarna för innovation och resiliens i 
branschen. Syftet är också att skapa hållbar till
växt genom att utveckla och möjliggöra guidade 
turer i naturskyddade områden.

Projektet Framfor som kommunalförbundet 
varit med och finansierat avslutades under året. 
Näringslivsutvecklaren på förbundet har suttit 
med i styrgruppen under de tre år som projektet 
genomförts. Projektet konstaterar vissa specifika 
framgångsfaktorer bland gränsregionala små och 
medelstora företag som är applicerbara på andra 
företag i vår geografi.

Unga entreprenörer
Ung Företagsamhet har beviljats medel för att 
genomföra interregprojektet “Unga möjlighe
ter” som fokuserar på att stärka och utveckla 
de entreprenöriella förmågorna bland våra unga. 
Kommunal förbundet har en plats i styrgruppen 
för projektet för att kunna följa projektets utveck
ling och resultat.

Projektet Kraftledningar som Innovatum är 
projektägare till på svensk sida har beviljats. 
Projektet har initierat i samverkan med Teknik
college. Teamchef för samhällsutveckling sitter 
med i styrgruppen för projektet. 

Teamchefen för Samhällsutveckling ingår 
även i den regionala arbetsgruppen Väreg för att 
komma med inspel från Fyrbodal inför den nya 
programperioden. Fyra möten har ägt rum under 
året. En remiss från näringsdepartementet har 
hanterats inom ramen för detta. 

Inom Position Västsamarbetet används be
greppet ”Tillväxtzonen mellan Göteborg och 
Oslo” konsekvent i marknadsföring både inom 
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och utom Sverige. Vi har dock inte deltagit i nå
got övergripande varumärkesarbete för regionen 
Göteborg/Oslo/Öresund. 

Genom projektet ”Grön tillväxt trä” har ett 
samarbete med norska aktörer och Svinesunds
kommittén kunnat etableras där kommuner och 
företag i Fyrbodalsregionen fått ta del av omfat
tande norska erfarenheter av träbyggnation. Dess
utom har ett samarbete kring kommunikation av 
gränsregionen för att attrahera internationella in
vesterare etablerats där Rethinking wood ramar 
in den attraktiva gränsregionens erbjudanden. Vi 
har arrangerat minimässor, seminarier, studiebe
sök till både norska och svenska objekt, majorite
ten av medlemskommunerna har ställt krav som 
lett till byggen med trästommar eller har påbör
jat ett strukturerat arbete för att lära mer om hur 
byggande kan ske med bärande konstruktionerna 
i trä. Ett utvidgat samarbete med Paper province, 
det stora värmländska skogs och trä klustret och 
fler områden i Norge har påbörjats.

Utökad samverkan
På den norska sidan av gränsen saknas en mot
svarighet till vårt Position Västkontor. Vi har inte 
heller tillgång till uppgifter om företagsetable
ringar på den norska sidan. Däremot har vi under 
året noga följt antal etableringsärenden och an
talet etableringar som Position Västkontoret han
terar. Vi har under året inte fått fler etableringar 
på vår sida gränsen än under tidigare år.  Arbetet 
med att öka samverkan för fler etableringar har 
dessutom försvårats med anledning av det un
der året pågående arbetet med att slå samman 
fylkes kommuner på andra sidan gränsen.  

Vi har däremot kunnat lägga en god grund för 
utökad samverkan för fler etableringar genom att 
ta fram fakta och marknadsföringsmaterial som är 
gränsöverskridande. Detta har gjorts som en del 
av Svinesundskommitténs interregprojekt ”Grön 
tillväxt trä”. Position Västkontoret har i samver
kan med aktörer på den norska och den svenska 
sidan tagit fram värdeerbjudanden som beskri
ver vår norsksvenska regions styrkor inom foku
sområdet trä. Dessa har använts vid marknads
föring i bland annat Hannover och Wien, samt 
på Position Västs webbplats. Materialet används 
även vid konkreta etableringsärenden av Position 
Västkontoret och enskilda kommuner. 

Rethinking wood 
Under ledning av Position Västkontoret har 
även en film, Rethinking wood, tagits fram om 
vår norsksvenska gränsregion. Styrkor inom trä
förädling, industriell utveckling med mera pre
senteras i filmen med hela den gränslösa regio
nen som avsändare. Filmen togs fram som en del 
av Svinesundskommitténs interregprojekt Grön 
tillväxt trä. Filmen och värdeerbjudandet har va
rit till stor nytta som marknadsföringsmaterial 
och som ett material att använda vid etablerings
ärenden. Ett antal etableringsärenden har hante
rats under året. Ett mindre, utländskt bolag inom 
träförädling, har etablerat sig. Etableringen of
fentliggörs under 2020. Utöver detta har Position 
Västkontoret marknadsfört delregionen på NXT 
Oslo, en mässa som riktar sig till norska bolag 
inom ehandel och logistik. Ett antal etablerings
ärenden som inkommit och som vi arbetar med 
har norska investerare/ägare. 

Strategier inom mål 5 
1. Genomföra samverkansinsatser för att underlätta för invånare och företag att leva och verka, 

studera, arbeta och bo samt bedriva verksamhet i gränsregionen FyrbodalÖstfold.
2. Verka för att ett gemensamt varumärke skapas för området Göteborg/Oslo/Öresund.
3. Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring i samverkan med andra aktörer, utifrån 

regionala och nationella strategier.
4. Bidra till ett ökat samarbete över gränsen mellan aktörer kring trä som resurs för näringslivs

utveckling och miljö.
5. Utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.
6. Verka för framtagande av gränsöverskridande statistik nationellt.
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En aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla
Nätverket för kulturansvariga har regelbundna 
möten med fokus på frågor som pekats ut som 
särskilt aktuella. Utöver dessa teman och bered
ning av ansökningar av tillväxtmedel har nätverket 
formulerat en uppdragsbeskrivning som förtydli
gar roll och uppdrag. Årets teman har varit offent
lig konst och gestaltad livsmiljö, föreningsliv och 
studieförbund, platsutveckling, tillväxtmedel, ny 
delregional verksamhetsplan och genomförande 
av ny regional kulturstrategi.

Kulturstrategen har varit delaktig i framta
gandet av det nya styrdokumentet Kulturstrategi 
Västra Götaland 20202023 genom att vara med 
vid ett flertal samråd och dialogtillfällen, däref
ter förankrat och behandlat remissen med kultur
ansvariga och politiskt. Under hösten påbörjades 
diskussionerna om genomförandet av den antag
na strategin. 

Långvariga samarbeten
Under vår och höst utlystes sökbara tillväxtmedel 
till kulturprojekt. De beviljade projekten stärker 
samverkan mellan olika aktörer inom Fyrbodals
regionen. I nästan alla projekt är målsättningen 
att få till långvariga samarbeten och utbyten mel
lan det privata och offentliga, ideella föreningar 
och professionella kulturutövare. Utgångspunk
ten är alltid kulturrelaterad och eller kopplad till 
besöksnäring. Flera av projekten och förstudierna 
påbörjas i början av 2020. Alla 14 kommuner i 
Fyrbodal berörs av de fördelade medlen.

Fyrbodals kommunalförbund har lång erfaren
het av att arbeta strategiskt med frågor som rör 
området Gestaltad livsmiljö. I november arrange
rades årets seminarium under paraplyet Attrakti
va kommuner med temat Den offentliga konsten i 

samhällsbygget. Programmet vänder sig till politi
ker och tjänstepersoner i medlemskommunerna, 
men även arkitekter, byggherrar och konstnärer 
verksamma i Fyrbodalsregionen. Det kom även 
externa deltagare. Med det breda programmet ef
tersträvas att flera olika funktioners kompetens 
höjs inom ämnet. Den nationella politiken Gestal
tad livsmiljö ger oss kraft och stöd att fortsätta 
utvecklingsarbetet. 

Konst i offentlig miljö
Nätverkstan Kultur har under hösten gjort en 
kartläggning och uppföljning av arbetet inom pro
jektet Konst i offentlig miljö / Offentlig miljö som 
konstform (avslutat 2012) och hur kommunerna 
arbetar efter styrdokumentet Fyrbodalmodellen i 
dag. Utredarens rapport och analys ska vara fär
digställd och bli presenterad för kulturansvariga i 
början av 2020, men delar av arbetet presentera
des på ovan nämnda seminarium. Utifrån under
laget får vi möjlighet att forma en fortsatt gemen
sam strategisk utveckling inom frågorna som tar 
avstamp i Gestaltad livsmiljö.

Kommunalförbundet har beviljat projektmedel 
till två projekt inom ramen för strategin att öka 
kunskapen om kultur som innovationsdriven till
växtfaktor. Stadsvandring med AR är ett projekt 
som länkar samman kulturarv med digitalisering 
och destinationsutveckling. AR står för Augmen
ted reality / Förstärkt verklighet. Inom förstudien 
Kultur möter Innovation kommer Innovatum ut
veckla en metod som möjliggör ett närmare sam
arbete mellan konstnärer och kreatörer inom 
pågående innovationsprojekt. Arbetet påbörjas 
2020. 

Fyrbodals kommunalförbund har bildat en 
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arbets grupp för frågor som rör arbetet med kultu
rella och kreativa näringar, KKN. I arbetsgruppen 
ingår representanter från fyra medlems kommuner, 
processledaren vid Mötesplats Steneby och 
tjänste personer vid kommunalförbundet.

Deltagarnas olika professioner täcker in en 
bred kompetens inom både kultur och näringsliv. 
Gruppen har påbörjat arbetet med att identifie
ra vilka insatser som behövs för att kommunerna 
och stödsystemen riktade till näringslivet ska vara 
bättre rustade för att möta dessa branschers spe
cifika behov. Arbetsgruppens uppdrag är att bely
sa de frågor och utmaningar som rör branscherna 
inom KKN och att se på vilka sätt vi gemensamt 
kan stärka deras förutsättningar att leva och ver
ka i Fyrbodalsregionen. 

Kulturella och kreativa näringar
En gång om året bjuder kommunalförbundet in 
de två nätverken för kultur och näringsliv till en 
gemensam dag kring frågor som rör kulturella och 
kreativa näringar. Dagen belyste både kommu

nal och delregional destinationsutveckling samt 
Fyrbodals resursbaser och utvecklingsnoder, där 
KKNfältet tar en allt tydligare och mer fram
trädande plats.I förstudien “Utvecklings och 
konkurrenskraftigt näringsliv i Fyrbodal” pekas 
Mötes plats Steneby och Not Quite ut som två 
av de betydande utvecklingsnoder som finns i 
Fyrbodals regionen. 

Kulturstrategen har varit med vid möten och 
workshops om framtiden för Gerlesborgsskolan i 
Tanum och Not Quite i Fengersfors. Resultatet 
som eftersträvas av dessa samtal är att verk
samheterna ska komma vidare i sin utveckling 
samt nå stabilitet, så att de kan fortsätta vara de 
betydelse fulla platser och kluster för fri konst och 
kultur som de är. Kulturstrategen har blivit inbju
den att delta i styrgruppen för projektet Artifex 
som erbjuder företagsstöd inom design, kultur 
och konsthantverk. Extra givande är att projektet 
spänner över delregionerna Fyrbodal och Skara
borg med sina hantverksnoder i Steneby/Dals 
Långed, Tibro och Mariestad.

Strategier inom mål 6 
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.
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Fyrbodals kommunalförbund fokuserar på följan
de områden när det gäller socialtjänst, vård och 
omsorg:
• Forskning och utveckling, FoU
• Nätverk och kompetensutveckling
• Regional samverkan och stödstruktur, RSS
• Vårdsamverkan

Forskning och utveckling
Kommunalförbundet är både kunskaps konsument 
och kunskapsproducent. FoUSocialtjänst arbe
tar genom tre FouRum, där representanter från 
socialtjänstens ledningsgrupper inom områdena 
vård och omsorg, individ och familjeomsorg och 
funktionhinder/ socialpsykiatri möts och initierar 
kunskapsutveckling. Deltagarna i FouRum kan 
också representera medlemskommunerna i del
regionala och regionala sammanhang, som berör 
missbruk, socialpsykiatri och unga lag överträdare.

En FoUstrateg och en vetenskaplig ledare 
kopplar ny forskning till verksamheterna genom 
utvecklingsarbete, FoUcaféer, inspirations dagar, 
utredningar och uppdragsutbildningar. En sats
ning på att öka antalet anställda med magis
ter och masterkompetens i kommunerna har 
gjorts under året. Ett forskningsprojekt med tema 
Barna husets insatsmodell har inletts. Kommunal
förbundet är med och initierar forskningsprojekt/
forskarcirklar utifrån praktiska och forsknings

mässigt relevanta frågeställningar för att främja 
en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Socialtjänstövergripande utvecklingsarbete 
har varit till stöd i området öppna jämförelser 
och systematisk uppföljning. Stöd har givits till 
innovationsledning och gemensam idéhantering, 
genom projektet ICare4Fyrbodal. Ett exempel är 
hantering av överblivna inkontinenshjälpmedel.

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat 
kompetensutvecklingsplaner som en kompetens
resa för områdena barn och unga samt missbruk 
och ekonomiskt bistånd. En nätverksledare har 
på uppdrag av IFOcheferna, varit ledare för sju 
olika kunskaps och ämnesnätverk. Nätverksleda
ren har också genomfört inspirationsdag och haft 
tematräff om arbetstyngdsmätning.

Individens behov i centrum
Inom vård och omsorgsområdet har strategin för 
baspersonalens kompetens och titulatur börjat 
införas i sju kommuner. Individens behov i cen
trum är ett arbetssätt som införs inom vård och 
omsorg med stöd av ett nätverk med utvecklings
ledare från kommunalförbundet. En FoUcirkel 
om ”att leda på natten” har avslutats där delta
gare från alla kommuner i Fyrbodal har ingått.

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har 
arbetat med kompetensutvecklingsplaner för 
funktionshinder och socialpsykiatri. Inspirations

Invånarna ska erbjudas en god, 
jämlik och kunskapsbaserad 
socialtjänst, vård och omsorg
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dagar har genomförts. FoUrum ska utvecklas ge
nom fokus på erfarenhetsutbyte och omvärldsbe
vakning. 

Nätverk
Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlems
kommunernas socialchefer. Nätverksarbete är 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjud
er kollegialt stöd till deltagarna. Många som del
tar i nätverk är ensamma i sin yrkesroll i hem
kommunen och att delta i nätverk med andra i 
samma yrkesroll är viktigt både för att utveckla 
sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter. 

Under året har de flesta nätverken inom so
cialtjänstens område arbetat med sitt syfte och 
uppdrag. Det finns en utsedd socialchef som kon
taktperson till de flesta nätverk och nätverkens 
uppdrag ska vara förankrade. Utvärdering av nät
verkens arbete sker kontinuerligt och en del nät
verk avslutas och andra startar upp. 

Ett nytt nätverk som startats under året är nät
verket för digitalt stöd och ikt inom funktionshin
der och socialpsykiatri, DIKT. En del nätverk har 
arbetat på att erbjuda möten på distansteknik i 
stället för fysiska möten. Omvärldsbevakning och 
informationsdelning kan då ske med större aktua
litet. En behovsanalys för digitalisering har gjorts 
i några nätverk och en handlingsplan är framta
gen. 

Kunskap och innovation
Kommunalförbundet medverkar till att kommu
nernas socialtjänst och hälso och sjukvård arbe
tar kunskapsbaserat och innovativt. Under året 
har kommunerna genomfört aktiviteter kopp
lade till verksamheternas behov av kompetens 
och innovationskunskap. Genom iCare4Fyrbo
dal har både ledare och medarbetare genomfört 
utvecklings program med innovativa metoder för 
att söka nya lösningar på utmaningar. 

Nya nationella riktlinjer, vård och insats
program inom socialtjänsten och den kommunala 
hälso och sjukvården har presenterats på semi
narier och arbetsmöten. Kommunerna har avsatt 
två procent av statliga medel för psykisk hälsa 
till en gemensam kunskapssatsning om missbruk 
och psykisk ohälsa. 

Vi jobbar aktivt med vardagslärande, det vill 
säga att skapa struktur för att satsningar på 

kompetens utveckling ska tas tillvara i kommunen 
när man kommer tillbaka till jobbet. Hur den in
dividuella kunskapen blir organisationens och ger 
ett förändrat handlande som kommer brukarna 
till godo. 

Digitaliseringssamordnare på kommunal
förbundet har mött kommunernas efterfrågan om 
information om digitalisering, en digitaliserings
dag har också genomförts. 

Kunskapsutveckling och samordning av stat
liga satsningar görs genom kommunalförbundet. 
Under 2019 har bland annat planerandet och 
uppstart av resurscenter för hedersrelaterat våld 
och förtryck i Fyrbodal kunnat genomföras med 
statliga medel fördelade av länsstyrelsen.

Vårdsamverkan
Krav på samverkan ökar och ger effekt. 
Kommunal förbundet ingår i Vårdsamverkan Fyr
bodal, delregional arena för samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frå
gor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Grup
per och områden som särskilt uppmärksammas 
är personer med sammansatta behov av vård och 
omsorg, barn och unga, personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende samt information 
och kommunikation mellan vårdgivare. 

Kommunalförbundet identifierar och utreder 
verksamhetsområden där kommunerna kan sam
verka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga 
insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssä
kert sätt. Bland annat har den nya lagen om trygg 
och säker utskrivning från slutenvård inneburit 
att kommunerna visat intresse för att se över möj
ligheter till samverkan för vissa grupper av pa
tienter. Förstudie om Mini Maria Fyrbodal har lett 
till att vi 2020 kan börja bygga upp organiserad, 
integrerad verksamhet för ungdomar i Fyrbodal 
med psykisk ohälsa och samtidig missbrukspro
blematik. Kommunerna har fått stöd i beslutspro
cessen avseende optioner för framtidens vårdin
formationsmiljö genom verktyg för nyttoanalys 
och informationsmöten. 

Regional samverkan
Kommunalförbundet deltar och agerar i olika ut
redningar och arbetsgrupper där samverkan mel
lan de båda huvudmännen är viktig, till exem
pel gällande ungdomsmottagningar och Västra 
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Götalands regionens barnprogram för att barnsäk
ra omställningen till nära vård.

Kommunalförbundet utgör Regional samver
kan och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för 
Fyrbodalsregionen. RSS syftar till samverkan och 
stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst och 
närliggande hälsooch sjukvård. Vid regional och 
nationell samverkan ökar möjligheten att använ
da resurser på ett effektivt sätt och kunskaps
utvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad 
praktik på regional och lokal nivå anpassat till 
regionala och lokala prioriteringar. Kommunal
förbundet deltar bland annat i Sveriges kommu
ner och regioners utvecklingsprojekt att bryta 

långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande.
Kommunalförbundet som RSS är en del av 

partnerskapet tillsammans med Sveriges kom
muner och regioner och Socialstyrelsen. Partner
skapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för 
socialtjänst och näraliggande hälso och sjukvård. 

Kommunerna är genom kommunal förbundet 
delaktiga i nationella nätverk inom områdena 
missbruk, individens behov i centrum, ehäl
sa, sociala barnavården, funktionshinder, äldre
omsorg och kommunal hälso och sjukvård samt 
systematisk uppföljning. Flödet av information 
och kunskap mellan nationell, regional och lokal 
nivå är en stor utmaning i kommunalförbundets 
arbete.

Strategier inom mål 7 
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet mellan 

kommun, region och stat.
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av statliga sats

ningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso och sjukvård.
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och 

innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så sätt erbju

da invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt stöd.
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi.
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God och jämlik hälsa
för barn och unga
Inom målområdet sker arbetet på Fyrbodals 
kommunal förbund främst genom Hälsokällan, en 
verksamhet som finansieras av kommunerna och 
Västra Götalandsregionen.

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och 
förebyggande arbete för att främja barn och ung
as hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention och är främst kopplat till det 
psykosociala området, där utgångspunkten är att 
verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna 
för att uppnå de mål som satts är nätverksträffar, 
processtöd, konferenser och utbildningar. Mål
gruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn 
och ungas närhet. Fokusområden för Hälso källan 
utgår ifrån verksamhetsplanen (20182021) och 
är våldsförebyggande, fullföljda studier, integra
tion, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och 
relationer. 

Fokusområden
Fyrbodals kommunalförbund har under året ar
rangerat ett flertal utbildningar inom följande 
fokus områden: 
• Samspel, sexualitet och relationer, till exem

pel ICDP/Vägledande samspel och Grupp
ledarutbildning BVC.

• Psykisk hälsa, till exempel DISA – Din inre 
styrka aktiveras och Brännpunkt mitt bpsam
tal.

• Integration, till exempel jämlikhet, jämställd
het och mänskliga rättigheter

Kommunalförbundet har även utgjort pro
cesstöd inom fokusområdet Fullföljda studier, 
inom det ESF-finansierade projektet En skola för 
alla. Dessutom har Hälsokällan och kommunal
förbundet tillsammans med kommunerna i Fyr
bodal och Västra Götalandsregionen arrangerat 
en konferens med fokus på att främja skolnärva
ro och förebygga skolfrånvaro. En konferens som 
samlade nästan 300 deltagare.

Nätverk
Kommunalförbundet har under året ansvarat för 
följande nätverk för professionella som möter 
barn, ungdomar och föräldrar:

• Skolnärvaro/skolfrånvaro 
• Hedersförtryck 
• Föräldrar nya i Sverige (brobyggare/ 

kulturtolkar) 
• Socialpedagoger i skolan  
• ICDP Nivå 2 
• ICDP Utbildare
• Familjecentraler 
• Kommunalt aktivitetsansvar
• Projektenheter En skola för alla
• ABC/KOMET 
• Samspel, sexualitet och relationer
• Jämlikhet och jämställdhet – nätverk för 

studiehandledare och språkstödjare

Samverkan med Västra Götalandsregionen och 
länsstyrelsen har skett i olika sammanhang 
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och aktiviteter. I projektet ”En skola för alla” 
har samverkan skett med samtliga kommunal
förbund inom Västra Götalandsregionen samt 
Samordnings förbundet Väst. Hälsokällan har 
även startat upp ett samverkansråd kring rörelse i 
samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund 
och Västra Götalandsregionen.

Kommunalt aktivitetsansvar
Inom ramen för strategin att få fler unga vuxna 
i studier eller arbete har Fyrbodals kommunal
förbund under året drivit nätverket Kommunalt 
aktivitetsansvar samt deltagit i projektet En skola 
för alla. Kommunalförbundet har startat en ar
betsgrupp för fullföljda studier med representan
ter från nätverket för utbildningschefer.

När det gäller strategin om att alla barn och 
ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter har kommunalförbundet bland 
annat genomfört:

• Slutkonferens för projektet Vägledning för 
livet.

• Projektet En skola för alla.
• Projektet Barns integritet, ett metod

utvecklingsprojekt i samarbete med för
skolor i området. 

• Utbildningar inom fokusområde samspel, 
sexualitet och relationer – diskriminerings
grunder, normer och demokrati med ut
gångspunkt i barnkonventionen 

• Utbildningar med utgångspunkt i det 
nationella projektet kring hedersför
tryck, som har koppling till både vålds
förebyggande arbete och integration. 
Utbildning har getts till aktörer inom 
skola, socialtjänst, arbetsmarknad, 
integrations enheter och hälso och sjuk
vård. Även ungdomar, främst inskrivna 
på språkintroduktions program, i flera 
kommuner har fått utbildning om mänsk
liga rättigheter och att förebygga heders

problematik. Samverkan i detta projekt 
har skett på lokal, regional och nationell 
nivå.

• Utbildningar, nätverk och utvecklings
arbete inom fokusområde integration.

• Processtöd vid uppstart av en familje
central och förarbete och processtöd med 
en ungdomscentral i området.

• Processtöd i skolans utvecklingsarbete 
med likabehandling och värdegrund.

Mål 8: Barn och unga

Strategier inom mål 8 
1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och likvärdi

ga villkor för barn och unga.
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete.
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RESULTATRÄKNING TOTAL 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter (not 1)

Medlemsavgifter basverksamhet 9 273 806 8 966 268
Extern finansiering projekt och övrig verksamhet 21 858 047 21 506 196
EU-bidrag projekt och övrig verksamhet 5 185 142 3 669 015
Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet 5 904 693 6 402 985
Övriga intäkter 426 522 169 730

42 648 211 40 714 194

Kostnader (not 1)

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -6 421 542 -7 446 995
Administration, marknadsföring, möteskostn -5 013 084 -4 931 569
Faktiska resekostnader, utlägg -379 104 -326 232
Möteskostnader politiker och tjänstemän -83 482 -105 673
Konferensarrangemang -1 780 812 -1 236 335
Personalkostnader (not 2) -27 712 526 -24 260 249
Bilersättning och traktamente -375 130 -413 682
Politiska ersättningar -355 223 -352 217
Lämnade bidrag -2 696 -798 990

-42 123 599 -39 871 941

Resultat före avskrivningar 524 611 842 253

Avyttring inventarier 0 0
Avskrivningar inventarier (not 3) -69 104 -73 905

Resultat efter avskrivningar 455 507 768 348

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 15 611 14 683
Räntekostnader -4 967 -500

10 644 14 183

ÅRETS RESULTAT (not 13) 466 151 782 530
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VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter (not 1)

Medlemsavgifter 9 273 806 8 966 268
Ersättning för uppdrag 800 6 000
Övriga intäkter 74 953 69 544

9 349 559 9 041 812

Kostnader (not 1)

Konsultkostnader, tjänsteköp -112 374 -369 967
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 824 047 -1 754 048
Faktiska resekostnader, utlägg -25 659 -24 494
Möteskostnader politiker och tjänstemän -83 482 -105 673
Personalkostnader (not 2) -6 399 633 -5 463 007
Bilersättning och traktamente, förmånsbil -118 742 -136 857
Politiska ersättningar ordf. och revisorer -355 223 -352 217
Lämnade bidrag -1 261 0

-8 920 422 -8 206 263

Resultat före avskrivningar 429 137 835 548

Avyttring inventarier 0 0
Avskrivningar inventarier (not 3) -69 104 -73 905

Resultat efter avskrivningar 360 033 761 643

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 15 611 14 683
Räntekostnader -4 967 -500

10 644 14 183

ÅRETS RESULTAT 370 677 775 826
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VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Extern finansiering 12 481 589 11 909 729
EU-bidrag 5 185 142 3 669 015
Ersättning för uppdrag 1 150 728 989 348
Övriga intäkter 341 381 97 084

19 158 840 16 665 177

Kostnader

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -4 588 959 -5 116 561
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 797 218 -1 242 333
Konferensarrangemang -1 393 305 -721 389
Resekostnader -146 275 -167 493
Politiska ersättningar 0 0
Personalkostnader (not 2) -10 363 282 -8 644 356
Bilersättning och traktamente -137 365 -149 340
Lämnade bidrag -1 435 -617 001

-18 427 840 -16 658 472

Resultat före avskrivningar 731 001 6 704

Avskrivningar inventarier (not 3) 0 0

Resultat efter avskrivningar 731 001 6 704

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT (not 13) 731 001 6 704
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VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET 2019-01-01 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Extern finansiering 9 376 458 9 596 467
EU-bidrag 0 0
Ersättning för uppdrag 4 753 165 5 407 636
Övriga intäkter 10 188 3 102

14 139 811 15 007 206

Kostnader

Konsultkostnader, tjänsteköp (not 2) -1 720 209 -1 960 467
Administration, marknadsföring, möteskostn -1 391 819 -1 935 188
Konferensarrangemang -387 507 -514 946
Resekostnader -207 170 -134 245
Politiska ersättningar 0 0
Personalkostnader (not 2) -10 949 611 -10 152 885
Bilersättning och traktamente -119 022 -127 485
Lämnade bidrag 0 -181 989

-14 775 338 -15 007 206

Resultat före avskrivningar -635 526 0

Avskrivningar inventarier (not 3) 0 0

Resultat efter avskrivningar -635 526 0

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT -635 526 0
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier (not 3) 124 205 193 308

124 205 193 308

Finansiella anläggningstillgångar (not 4) 2 767 000 2 767 000
Aktier och andelar 2 767 000 2 767 000

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 8 851 721 4 087 506
Momsfordran 228 772 0
Övriga kortfristiga fordringar 32 891 406 824
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader basverksamhet (not 9) 650 692 341 701
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader övrig verksamhet (not 10) 3 157 342 5 921 774
Upplupna intäkter projektverksamhet (not 11) 8 814 128 10 660 354

21 735 545 21 418 159

Likvida medel
Kassa, postgiro och bank (not 12) 29 636 365 24 954 069

SUMMA TILLGÅNGAR 54 263 114 49 332 536

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Balanserat resultat -3 146 779 -2 364 249
Årets resultat -466 151 -782 530

-3 612 930 -3 146 779

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -3 046 250 -2 014 862
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 003 053 -968 230
Regionala tillväxtmedel (TVP) (not 5) -33 085 335 -32 139 782
Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet (not 6) -828 153 -777 291
Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet (not 8) -4 486 503 -4 258 892
Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet (not 7) -8 200 889 -6 026 700

-50 650 184 -46 185 757

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -54 263 114 -49 332 536

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat 466 151 782 530

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar inventarier 69 104 73 905

535 255 856 435
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar -317 387 -5 348 043
Förändring av kortfristiga skulder 4 464 427 9 324 197

4 147 041 3 976 155

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 682 296 4 832 590

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier 0 0
Försäljning av inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 682 296 4 832 590

Likvida medel vid årets början 24 954 069 20 121 479
Likvida medel vid årets slut (not 12) 29 636 365 24 954 069

SOLIDITET (not 16) 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital/Tillgångar 7% 7%
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Projektverksamhet 2019 Kostnader Intäkter Acc. kostn. Acc. intäkter

Pågående projekt

Miljösamverkan - årsavgift -316 000 316 000 -2 464 034 2 502 873
EBP - Äldre H-042, H-057 -514 089 514 089 -3 079 715 3 079 715
SKL - Prio -309 890 309 890 -1 371 893 1 371 893
F&U Utvärderingsvekstad -188 018 188 018 -259 170 259 170
Våldsprojektet 0 0 -647 473 647 473
Nätverksledare IFO -916 875 916 875 -2 290 397 2 290 397
BBIC 2017-2018 -2 251 2 251 -147 685 147 685
Våld i nära relationer 2017-2018 -12 519 12 519 -843 083 843 083
VGR/GITS -872 086 872 086 -1 214 288 1 214 288
Integritet i förskolan -608 727 608 727 -685 206 685 206
MiniMaria -8 8 -8 8
Suicidprevention -8 8 -8 8
Utv. Seminarieverksamhet 2013-14 -162 740 162 740 -938 664 938 664
Kulturkollo 2018 0 0 -645 772 645 772
Kultursamverkan Fyrbodal -1 709 1 709 -95 639 95 638
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal -5 352 5 352 -5 352 5 352
Näringslivsutveckl. Fyrbodal -652 652 -872 593 871 940
Biogas 2020 -2 2 -747 223 747 223
Företagsakuten 0 0 -383 632 383 632
Strukturbild Fyrbodal -224 076 224 076 -1 716 331 1 716 331
Företagsklimat Fyrbodal -1 346 360 1 346 360 -2 360 753 2 360 753
Framtidsentreprenörer Fyrbodal -82 667 -511 326 -593 993 0
Framtidsentreprenörer TVV -193 385 788 055 -1 919 500 2 514 170
Grön Tillväxt Skog -717 424 717 424 -1 127 735 1 127 735
Genomförandeplan VG 2020 -600 600 -58 453 58 453
Rural mobilitet -541 593 541 593 -541 593 541 593
Fossilfri gränsregion 2030 -1 446 506 1 446 506 -1 446 506 1 446 506
Trämanufaktur -78 363 78 363 -78 363 78 363
Uppdrag ALMI-företagscoaching -776 761 776 761 -776 761 776 761
Utv- & konkurrenskraftig närngslivsutv -269 242 269 242 -269 242 269 242
Teknikcollege Fyrbodal -469 787 469 787 -3 945 042 3 945 042
Vård- och omsorgscollege -694 030 694 030 -2 723 393 2 723 393
KOBRA -184 184 -1 287 266 1 287 266
SSC - Scandinavian Science Cluster 0 0 -1 963 000 1 963 000
Kompetensplattformsarb. Fyrbodal -3 101 517 3 101 517 -8 922 436 8 922 436
Avtal vuxenutbildning -224 321 224 321 -598 055 598 055
Praktiksamordning Fyrbodal -1 113 057 1 113 057 -3 525 581 3 525 581
En skola för alla -2 827 548 2 827 548 -4 465 822 4 465 822
Gemensam portal för Samhällsorientering F -105 817 105 817 -105 817 105 817
Plattform för nyanländas etablering 0 -8 827 -2 398 599 2 389 772

Projekt som förvaltas av förbundet
Kompletteringspremier KPA 0 0 -21 088 21 088
Fiskekommunerna del 2 (Ö-023) -269 230 269 230 -991 885 991 885
Projektekonom (P-003) 0 0 -6 996 6 996
Vattenrådet -7 989 7 989 -7 989 7 989

Projekt som slutredovisats under 2019
Vägledning för livet 8 908 -23 452 -692 993 678 448
College VG -8 329 380 258 -1 629 930 2 001 858
Hela Gröna Vägen -17 551 399 318 -3 682 348 4 064 114

Projekt som avslutats under 2019
EBP-äldre H-029 -9 484 9 484 -7 707 630 7 707 630
Anhörigstödsnätverk 0 0 -33 299 33 299
Ägarskifte Micro 0 0 -919 171 919 171
Finansieringsrådgivning 0 0 -393 120 393 120
Fiskekommunerna (Ö-020) 0 0 -343 305 343 305

Saldo -18 427 840 19 158 840 -73 945 827 74 715 014
Resultat 731 001
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Övrig verksamhet 2019 Kostnader Intäkter
Hälsokällan -1 809 999 1 762 501 P
Forskning och utveckling (FoU) -2 395 386 2 395 386 P
Socialstrateg/Bbic/IBiC -295 407 295 407 P
IT-samverkan II -1 526 041 1 526 041 P
Hedersvåld -468 189 468 189 P
Kulturberedning -639 259 639 259 P
Affärsdriven miljöutveckling -764 615 764 615 P
Position Väst -2 819 802 2 819 802 P
Antagningskansliet -2 233 130 2 233 130 P
Samhällsorientering -107 295 107 295 P
Kurser och konferenser -1 716 215 1 128 187 P

Saldo -14 775 338 14 139 811

Resultat -635 526

A=avslutat
P=pågående
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat
anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier 10 år
Datorer Direktavskrivning från 2013

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar
med en ursprunglig löptid på högst tre månader.
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Not 1 Budgetavstämning basverksamhet
Avvikelse 

INTÄKTER TKR Budget Utfall budget
1901-1912 1901-1912 1901-1912

Medlemsavg. kommunbidrag 9 180 9 273 93
Övriga intäkter 70 76 6
Ränteintäkter 40 15 -25

SUMMA INTÄKTER TKR 9 290 9 364 74

KOSTNADER TKR
Personalkostnader
Löner basanställda inkl soc.avg  -5 330 -5 249 81
- personalförsäkringar -720 -784 -64
- löneskatt på pensioner -180 -190 -10
- försäkringskostnader Pacta, OF -35 -46 -11
Friskvård -15 -8 8
Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc -180 -119 61
Politiska ersättningar ordf. och revisorer -365 -355 10
Möteskostnader politiker och tjänstemän -100 -83 17
Konsultkostnader -100 -112 -12

Administrativa fasta kostnader
- hyra, städ, reparation o underhåll -530 -395 135
- kopiering, skrivare -20 -27 -7
- IT, drift, hemsida, intranät -190 -326 -136
- företagsförsäkring -15 -12 3
- telefon (mobil och data) -45 -26 19

Administrativa rörliga kostnader
- larmhållning -15 -9 6
- porto och förbrukningsmat inkl datorer -80 -145 -65
- repr., möteskostn. resekostn personal -85 -73 13
- pren tidn, litteratur -25 -16 9
- övr personal kostn -70 -103 -33
- utbildning, intern utveckling -75 -20 55
- extern revision och rådgivning -70 -101 -31
- informationsmaterial, annonser m m -50 -46 4
Avskrivningar -100 -69 31
- övriga kostnader -50 -136 -86
VästKom -550 -546 4

SUMMA KOSTNADER TKR -8 995 -8 994 1

RESULTAT TKR 295 370 75
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Not 2 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro

MEDELANTALET ANSTÄL 19-12-31 18-12-31 Antalet anställda är beräknat utifrån

Män i basverksamhet 0,95 2,20 antalet heltidstjänster.

Kvinnor i basverksamhet 6,65 4,40
Män i övrig verksamhet 3,00 1,80
Kvinnor i övrig verksamhet 16,80 13,60
Män i projektverksamhet 4,05 2,35
Kvinnor i projektverksamhet 8,80 7,70

40,25 32,05

Tillsvidareanställda basverksa 7,10 6,60
Tillsvidareanställda övrig verks 14,90 14,40
Tillsvidareanställda projektverk 5,75 4,80
Visstidsanställda 12,50 6,25

40,25 32,05

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

19-12-31 18-12-31

Förbunds Bas Projekt Övrig Förbunds Bas Projekt Övrig 

direktör personal personal personal direktör personal personal personal

Löner/andra ers. 1 073 864 3 492 790 7 064 794 7 495 774 595 420 2 941 602 6 407 582 7 241 992

Utbildning 0 19 991 0 3 500 0 33 091 0 0

Övr personalkostn. 0 102 975 0 0 0 57 548 3 634 1 931

Soc. avgifter 345 152 1 095 464 2 119 722 2 354 523 364 744 1 470 603 2 233 140 2 908 963

varav pension 367 726 416 231 599 011 763 770 175 844 416 643 453 552 816 252
1 786 741 4 711 220 9 184 516 10 617 567 960 164 4 502 843 8 644 356 10 152 885

Under 2019 har tidigare tjänsteköp upphört eller ersätts av anställning i kommunalförbundet. 

UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO 19-12-31 18-12-31
Sjukfrånvaro för män 0,55% 0,55%

Sjukfrånvaro för kvinnor 2,87% 4,78%

Sjukfrånvaro för anställda 2,28% 3,66%

yngre än 30 år 1,04% 0,00%

mellan 30 - 49 år 0,71% 0,25%

äldre än 49 år 3,33% 5,27%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent

av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro 2,28% 3,66%

Långtidssjukfrånvaro 58,53% 78,55%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas 

sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron

är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Not 3 Inventarier
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472
Inköp 0 0
Försäljning inventarier 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472

Ingående avskrivningar -1 688 164 -1 614 259
Årets avskrivningar -69 104 -73 905
Återförd avskrivning försålda inventarier 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 757 268 -1 688 164

Utgående planenligt restvärde 124 204 193 308

Inventarier skrivs av på 10 år
Datorer direktavskrivs från 2013

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar

Antal Namn Bokfört värde Eget kapital-
andel

17 000 Gryning Vård AB 17,0% 17 000 19 382 374
250 Mediapoolen Västra Götaland AB 16,7% 250 000 1 182 729
13 Innovatum AB 1,3% 2 500 000 233 432

2 767 000 20 798 535

Not 5 Regionala tillväxtmedel (TVP)

Fyrbodals kommunalförbund (FK) erhåller årligen medel från VG-regionen för genomförandet av
det delregionala tillväxtprogrammet på uppdrag av VG-regionen.
Kostnader och intäkter har tidigare år redovisats i resultaträkningen i projektredovisningen
men redovisas från 2007 endast i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt 
uppdrag för FK.
Medlemskommunernas motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008
i förskott.
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter basverksamhet
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen
semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter.

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter projektverksamhet
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag
som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt.

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag
som erhållits vid verksamhetsstart.

Not 9 Förutbetalda kostnader basverksamhet
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal.

Not 10 Upplupna intäkter övrig verksamhet
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som 
rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader.

Not 11 Upplupna intäkter projektverksamhet
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej
utbetalda EU-bidrag.

Not 12 Likvida medel
Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP)
rekvireras från 2008 i förskott.

Not 13 Resultat projektverksamhet
Tre projekt har slutredovisats under 2019 och genererat ett överskott på 731 tkr. 

Not 14 Soliditetstal
Direktionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10%
men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen
finner angelägna.
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Ekonomisk redovisning 2019-01-01 – 2019-12-31 

Uddevalla den 2 april 2020 

Direktionen 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Martin Carling  Paul Åkerlund        Ingemar Samuelsson 
Dals Eds kommun Trollhättans stad       Uddevalla kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Mats Abrahamsson Kent Hansson         Liselott Fröjd 
Sotenäs kommun Strömstad kommun       Tanums kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Christer Hasslebäck Peter Eriksson        Anders Arnell 
Uddevalla kommun Trollhättans stad  Orust kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Tobias Bernhardsson Stig Bertilsson    Jan-Olof Johansson 
Färgelanda kommun Bengtsfors kommun        Lysekils kommun 

……………………………  …………………………    ……………..…… 
Gunnar Lidell  Benny Augustsson       Jan Hognert 
Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun       Munkedals kommun 

……………………………  ………………………… 
Michael Karlsson Morgan E Andersson 
Åmåls kommun Melleruds kommun 

X13AO
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Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020‐04‐02 
Diarienummer: 2019 ‐ 998 

Paragrafer: 18‐33 
Sida 4 (18) 

 

Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
 

§ 19 

Årsredovisning och bokslut 2019 

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på  

ca 371 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal 

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala 

resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen 

som visade 621 tkr.  

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter. 

 

 

Direktionen beslutar 

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande 

undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen. 
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Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-13  1 (2) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/183 

KS § 108 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för ledamöter i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge 
förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och dess enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 vad gäller Åmåls kommuns del. 

Kommunfullmäktige föreslås även ge i uppdrag till Åmåls kommuns två 
representanter i förbundsdirektionen att se till att revisionens påpekanden 
uppfylls, samt att återrapportera till kommunstyrelsen. 

Jäv 
Michael Karlsson (S) och Michael Karlsson (M) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Mötet leds under detta ärende av vice ordförande Ewa Arvidsson (S). 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 92 
- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 
- Granskningsrapport KPMG samt revisionsberättelse för 2019 

aaidator
Textruta
Ärende 7
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) gör följande tilläggsyrkande: "Åmåls kommun ger i uppdrag 
åt sina båda representanter i direktion att se till att revisionens påpekanden 
uppfylls, och återrapporterar till kommunstyrelsen." 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förslaget från kommunstyrelsens 
arbetsutskott, vilket kommunstyrelsen godkänner. Därefter frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet från Ewa Arvidsson (S), vilket 
kommunstyrelsen gör. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Ida Tornestrand 2020-04-23 KS 2020/183 1 (2) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-170 16   ida.tornestrand@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
ledamöter i Fyrbodals 
kommunalförbundsdirektion 2019 

Förslag till beslut 
Revisorerna för Fyrbodals kommunalförbund föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att ge förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund och dess 
enskilda ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 vad gäller Åmåls 
kommuns del.   

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisionen för Fyrbodals kommunalförbund tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse den 23 april 2020 
- Granskningsrapport KPMG samt revisionsberättelse för 2019 
 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/155 

KS § 109 Strategi för hälsa och social 
hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till Strategi 
för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens arbete med jämlik 
hälsa och social hållbarhet. Internationella och nationella styrdokument anger 
riktningen - medan regionala och lokala styrdokument lägger grunden för 
prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet.  

De globala målen i Agenda 2030 samt Barnkonventionens grundprinciper om 
barns rättigheter utgör grundläggande förutsättningar för samverkansavtalet med 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, Västra Götalandsregionen. Genom 
Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet av ett systematiskt och 
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är därmed en integrerad 
del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. 

I Strategi för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023 föreslås 
tre prioriterade utvecklingsområden samt nyckeltal för uppföljning av insatser 
kopplat till följande långsiktiga samverkansinsatser: fullföljda studier, ökat 
arbetsdeltagande och psykisk hälsa. 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa har ställt sig bakom förslag till Strategi för 
hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2020 § 93 
- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 22 april 2020 
- Strategi för hälsa och social hållbarhet Åmåls kommun 2020-2023 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) och Fredrik Bengtsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Folkhälsostrateg 
  
__________ 
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Strategi för hälsa och social hållbarhet för 
Åmåls kommun 2020-2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för hälsa och social hållbarhet för 
Åmåls kommun 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens arbete med jämlik 
hälsa och social hållbarhet. Internationella och nationella styrdokument anger 
riktningen - medan regionala och lokala styrdokument lägger grunden för 
prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet.  

De globala målen i Agenda 2030 samt Barnkonventionens grundprinciper om 
barns rättigheter utgör grundläggande förutsättningar för samverkansavtalet med 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, Västra Götalandsregionen. Genom 
Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet av ett systematiskt och 
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är därmed en integrerad 
del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. 

I Strategi för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023 föreslås 
tre prioriterade utvecklingsområden samt nyckeltal för uppföljning av insatser 
kopplat till följande långsiktiga samverkansinsatser: fullföljda studier, ökat 
arbetsdeltagande och psykisk hälsa. 

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa har ställt sig bakom förslag till Strategi för 
hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
Strategi för hälsa och social hållbarhet för Åmåls kommun 2020-2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Samtliga fyra strategiska utvecklingsområden och strategiska mål ligger till grund 
för strategins prioriterade utvecklingsområden och nyckeltal för uppföljning. 

Kommunstyrelsen 
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Syfte och övergripande förutsättningar 

Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för kommunens arbete med hälsa 
och social hållbarhet. Strategin ersätter tidigare Välfärds- och folkhälsoprogram 2016-
2019 Åmåls kommun.  
 
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen - medan regionala och 
lokala styrdokument lägger grunden för prioriteringar och insatser i det lokala 
folkhälsoarbetet. Det gemensamma målet är en god och jämlik hälsa för alla i 
befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.  
 
Agenda 2030 - för hållbar samhällsutveckling 
De globala målen i Agenda 2030 utgår från hälsa som en grundläggande rättighet och 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till 
samhällets utveckling1. Flera av de globala målen för hållbar utveckling har direkt 
koppling till jämlik hälsa. Genom Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet 
av ett systematiskt och långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många 
delar av samhället. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är 
därmed en integrerad del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för 
en hållbar samhällsutveckling. 

Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. 
Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, 
utvecklas och ha en god hälsa. Social hållbarhet är i stor utsträckning en fråga om 
folkhälsa gällande både nivå och fördelning. Det räcker alltså inte att befolkningen i 
genomsnitt mår bra, hälsan ska också vara jämnt fördelad mellan olika 
samhällsgrupper. Att förstå den socioekonomiska strukturen är en avgörande 
komponent för att förstå befolkningens hälsa. Sociala och ekonomiska faktorer måste 
alltså beaktas i arbetet för att nå de nationella och regionala målen om jämlik hälsa 
och social hållbarhet och i förlängningen även ekonomisk utveckling på grund av 
relationen mellan hälsa och ekonomisk tillväxt. 

Nationella folkhälsomål 
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och dess tillhörande åtta 
målområden2:  
1) Det tidiga livets villkor  
2) Kunskaper, kompetenser och utbildning  
3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö  
4) Inkomster och försörjningsmöjligheter  
5) Boende och närmiljö  
6) Levnadsvanor  
7) Kontroll, inflytande och delaktighet  
8) En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

                                                 
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/halsa-for-alla--for-att-na-de-
globala-hallbarhetsmalen/ 
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsoarbete/folkhalsopolitikens-mal/ 
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Nationell Strategi för hälsa  
SKR:s styrelse beslutade 15 december 2017 att anta Strategi för hälsa3 för att stödja 
kommuner och regioner i arbetet för att de gemensamma målen i Strategi för hälsa ska 
uppnås år 2022.  
 
Strategi för hälsa innebär att viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård- 
och omsorg, fritid, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, 
arbeta med god kvalitet i alla led och verksamheter, använda ny teknik och nya 
metoder samt följa upp resultaten. 
 
Befolkningens hälsa både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter: skola, 
socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård. Att förbättra hälsan hos alla är av 
avgörande betydelse. I en befolkning där skillnaden i hälsa mellan olika grupper är 
betydande behöver dessa välfärdsverksamheter samarbeta kring invånarna som 
använder dem. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är inte bara en 
ekonomisk nödvändighet utan ett strategiskt val för att klara framtidens välfärd. 
 
Den nationella strategin anger tre övergripande målområden: 

 En god och jämlik hälsa  
Det gemensamma målet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen. Samtliga 
verksamheters arbete och konkreta delmål sätts utifrån detta.  
 

 God kvalitet 
Alla välfärdstjänster ska ha god kvalitet. Den avgörs av elever, brukare och patienter. 
God kvalitet uppnås genom att kontinuerligt förbättra, förnya och utveckla. Varje dag 
lite bättre.  
 

 Hållbart och uthålligt 
När vi arbetar tillsammans för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet 
med god kvalitet kommer resultatet att bli uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer 
att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att 
minska.   
 
De gemensamma målen och indikatorerna sorteras in under de övergripande målen; 
God och jämlik hälsa, God kvalitet och Hållbart och uthålligt. För att ge möjlighet till 
jämförbar uppföljning samlas olika nyckeltal för kommuners och regioners alla 
verksamheter i kommun- och regiondatabasen Kolada4. I databasen finns en tabell 
med strategins indikatorer. Indikatorerna kan integreras in den kommunala planerings- 
och budgetprocessen för att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas 
ordinarie verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för alla i 
befolkningen. 
 

  

                                                 
3 https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html 
4 https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa/malochindikatorertill2022.14418.html 
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Regionala och lokala styrdokument 

Regionala och lokala styrdokument lägger grunden för prioriteringar och insatser i det 
lokala folkhälsoarbetet. 
 
VG 2030 
Under 2020 pågår det gemensamma arbetet med att ta fram nästa regionala 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland. Den nya strategin ersätter tidigare VG2020 
och ska gälla från år 2021-2030. Syftet med strategin är att peka ut i vilken riktning 
Västra Götaland ska utvecklas till 2030. Samtal förs i bred samverkan med 
kommuner, kommunalförbund, näringslivets aktörer, akademin, myndigheter, det 
civila samhället, politiken och VGR för att samla in synpunkter, kunskap och 
erfarenheter i arbetet med strategin. Målsättningen är att vi tillsammans gör Västra 
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning 2020-2022 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska i folkhälsoråden arbeta för hälsofrämjande 
insatser som fokuserar på goda och jämlika livsvillkor och goda levnadsvanor.  
Särskilt fokus på att skapa förutsättningar för: 
 insatser i tidig ålder 
 insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat 
 kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom 

- främja goda kost- och motionsvanor 
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak narkotika och doping 

Åmåls kommuns vision och värdeord 
Den 31 oktober 2012 antog kommunfullmäktige visionen för Åmåls kommun - 
Sveriges mest gästvänliga stad. Grundtankarna kring visionen är att den ska beskriva 
ett önskvärt framtida tillstånd, vara övergripande och inte för smal, vara lätt att förstå 
och komma ihåg samt ge en tydlig färdriktning och skapa mening och engagemang.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska utvecklingsområden och fyra 
strategiska mål, vilka har identifierats som viktiga för att nå visionen. De ska vara 
vägledande vid fastställande av inriktningsmål, förvaltningarnas planer för 
genomförande samt enheternas aktiviteter och nyckeltal och gäller för innevarande 
mandatperiod. 
De fyra strategiska utvecklingsområden är: 
 Lärande och utveckling 
 Livslång trygghet 
 Företagsamhet och kreativitet 
 Kultur och rekreation 
 
Utvecklingsområdena ska spegla både kommunens välfärds- och serviceuppdrag samt 
rollen som demokrati- och samhällsutvecklare. Respektive styrelse/nämnd tar fram 
inriktningsmål utifrån strategiska mål med relevans för förvaltningens grunduppdrag. 
 
Kommunstyrelsen fick i november 2019 uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
ett förslag till hur FN:s globala mål i Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens 
övergripande strategiska mål. Agenda 2030 sätter folkhälsa i ett sammanhang som en 
viktig del i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 



 

5 
 

 
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för 
perioden 2020-2023 
Avtal är slutet mellan Åmåls kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden som 
avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i 
Åmåls kommun. Folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en 
strategisk nivå.  
 
De globala målen i Agenda 2030, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna samt Barnkonventionens grundprinciper om barns rättigheter utgör 
grundläggande förutsättningar för samverkansavtalet. 

 
Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande 
och/eller tidigt förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och 
utgå från befolkningens behov. En arbetsordning samt en årsplan för arbetet med hälsa 
och social hållbarhet är upprättad utifrån samverkansavtalet.  
 
Arbetet i Styrgruppen Välfärd och folkhälsa knyts närmare kommunens centrala 
budget- och målarbete och samordnas med Agenda 2030 för hållbar 
samhällsutveckling. Målsättningen är att integrera folkhälsa och social hållbarhet i de 
olika aktörernas ordinarie verksamhet och styra mot insatser för att främja en jämlik 
hälsa i befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. 

  
Rekommenderade utvecklingsområden för hälsa och social hållbarhet i 
Åmåls kommun 
Styrgruppen för välfärd och folkhälsa ger förslag till långsiktiga satsningar och 
aktiviteter genom rekommendationer. Dessa rekommendationer ska vara vägledande i 
det årliga arbetet med nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner samt 
förvaltningarnas plan för genomförande.  
 
Det gemensamma målet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen och alla 
barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Samtliga verksamheters arbete och konkreta 
delmål sätts utifrån detta.  
 
Under perioden 2020 -2023 rekommenderas insatser för hälsa och social hållbarhet 
inom följande områden:  
 

 Fullföljda studier 
 

 Ökat arbetsdeltagande  
 

 Psykisk hälsa  
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Dnr KS 2019/154 

KS § 113 Svar på motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och 
Stenberg (L) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse punkt 1 i motionen som 
besvarad och punkt 2 avslås. 

Reservation 
Michael Karlsson (M), Ulla Berne (M), Lars-Olof Ottosson (C) samt Anders 
Bäckström (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Allians för Åmål (C, M, KD, L) har den 26 mars 2019 lämnat in en motion 
angående de vårdanställdas schema och arbetsbelastning i Åmåls kommun. 
Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive 
scheman, och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta 
kan vara en återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad 
skiftgång där balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats 
(exempelvis 3-, 5- skift). 

2. att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 
Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknämnden som förslår att punkt 
1 ska anses besvarad och att punkt 2 ska avslås. Välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 
2016 arbetat med heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser 
över bemanning och schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta 
brukarnas behov, ge förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att 
scheman ska uppfylla arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 
brukarna inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 
ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020 § 21 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
den 2 januari 2020 
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- Motion från Allians för Åmål den 26 mars 2019 

Yrkande 
Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet. 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets 
förslag att anse punkt 1 i motionen som besvarad att avslå punkt 2 samt yrkandet 
att bifalla motionen i sin helhet. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Välfärds och arbetsmarknadsnämnden 
__________ 
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Svar på motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Allians för Åmål 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse punkt 1 i motionen som 
besvarad och punkt 2 avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Allians för Åmål (C, M, KD, L) har den 26 mars 2019 lämnat in en motion 
angående de vårdanställdas schema och arbetsbelastning i Åmåls kommun. 
Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive 
scheman, och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta 
kan vara en återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad 
skift-gång där balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats 
(exempelvis 3-, 5- skift). 

2. att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 
Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknämnden som förslår att punkt 
1 ska anses besvarad och att punkt 2 ska avslås. Välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 
2016 arbetat med heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser 
över bemanning och schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta 
brukarnas behov, ge förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att 
scheman ska uppfylla arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 
brukarna inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 
ekonomiska förutsättningar.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret delar välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens 
uppfattning i förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2020. Den 
grundbemanning som finns in äldreomsorg och stöd- och funktion 
överensstämmer i stort med övriga kommuner vid jämförelse. 
Kommunledningskontoret stödjer det kontinuerliga arbete som förvaltningen 
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lägger ner på utbildning och utveckling inom områdena bemanningsplanering och 
schemaläggning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet stämmer överens med det strategiska utvecklingsmålet I Åmål ska alla 
kunna leva under trygga och goda förhållanden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 
- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 
- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 
den 2 januari 2020 
- Motion från Allians för Åmål den 26 mars 2019 
 

 

 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Enhetschef kansli- och utredningsenheten  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-29  1 (1) 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VAN 2019/157 

VAN § 7 Remiss: Motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Allians för Åmål 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämndens förslag till nästa 
instans 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse punkt 1 i 
motionen som besvarad och att avslå motionens andra punkt.  

Reservation 
Lillemor Hårdstedt (KD), Eivor Elander (L) och Maria Askeland (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Allians för Åmål har lämnat in en motion angående vårdanställdas schema och 
arbetsbelastning. Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive scheman, 
och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta kan vara en 
återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad skift-gång där 
balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats (exrempelvis 3-, 5- skift). 

2.  att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 
Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Förvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 2016 arbetat med 
heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser över bemanning och 
schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta brukarnas behov, ge 
förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att scheman ska uppfylla 
arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för våra 
brukare inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 
ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
- Motion inlämnad 26 mars 2019 från Allians för Åmål 
- Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2020 från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson 
- Protokollsutdrag VAN AU § 16 daterad 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef äldreomsorg Marco Niemelä 
__________ 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Datum Diarienummer Sida 

Jan-Erik Samuelsson 2020-01-02 VAN 2019/157 1 (3) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-17117   jan-erik.samuelsson@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Remiss: Motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Allians för Åmål 

Förslag till beslut 
Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Allians för Åmål har lämnat in en motion angående vårdanställdas schema och 
arbetsbelastning. Motionärerna föreslår att respektive chef med medarbetare ser 
över schema för att förbättra för de anställda samt att öka grundbemanningen ifall 
den skulle vara för låg. 

Förvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 2016 arbetat med 
heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser över bemanning och 
schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta brukarnas behov, ge 
förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att scheman ska uppfylla 
arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 
våra brukare inte är statiskt utan varierar.  Bemanningen är utefter behov och 
gällande ekonomiska förutsättningar.  

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens ståndpunkt 
Vård- och omsorgsnämnden fick 2014 uppdraget av kommunfullmäktige att ta 
fram en handlingsplan där sysselsättningsgraden skulle utgå från heltid, men där 
möjligheten ska finnas att alla som fortsatt vill ha en lägre sysselsättningsgrad ska 
ha den möjligheten.  Förvaltningen startade upp ett pilotprojekt våren 2016 där 
tillsvidareanställd personal på några enheter erhöll en heltidsanställning, med 
möjlighet att välja deltid. Efter utvärdering hösten 2017 beslöt nämnden att heltid 
skulle införas inom äldreomsorgen och stöd- och funktion under 2018. 

Ökad sysselsättningsgrad inom äldreomsorg samt stöd- och funktion genom 
införande av heltid som norm innebär att man tillvaratar befintlig kompetens på 
ett bättre sätt och bidrar till ökad jämställdheten där våra medarbetare får bättre 
förutsättningar till försörjning och även en valfrihet där man kan välja 
tjänstgöringsgrad.  Vård- och omsorgsverksamheterna har gått från att vara en 
deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation. Sysselsättningsgraden har 
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ökat med totalt motsvarande ca 34 årsarbetare december 2019 att jämföra mot 
före heltid som norm infördes. 

Bemanningskravet utgör grund för hela bemannings- och schemaprocessen och 
kravet sätts av ansvarig chef. Bemanningskravet visar hur många medarbetare 
som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och med vilken kompetens för 
att vi ska kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet för dem vi är till för. 
Tillsammans med medarbetarna görs därefter en genomgång för att titta på 
möjligheter att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning över dagen, d.v.s. finns 
det till exempel arbetsuppgifter som kan flyttas. 

I vård- och omsorgsverksamhet där behoven förändras, revideras 
bemanningskravet löpande utifrån brukarnas förändrade behov och andra 
förutsättningar i verksamheten. Först när bemanningskravet är satt genom en 
behovsanalys kan resurserna planeras och bemanningsunderlag till ett schema tas 
fram. 

Bemanningsplanering och schemaläggning sker efter verksamhetens behov med 
syfte att genom ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv skapa förutsättningar för 
medarbetare att arbeta heltid. 

Medarbetaren får all sin arbetstid schemalagd utifrån lagar, avtal, samverkan och 
regler.  

För att få kvalitet i verksamheten samtidigt som resurstiden används på ett 
kostnadseffektivt sätt är bemanningsplanering och schemaläggning helt centrala 
för verksamheten. Därför har tid och resurser avsatts för utbildning och 
kompetensutveckling för chefer och med externa resurser av både föreläsare samt 
externa schemaspecialister som varit med vid schemaläggning på vissa enheter.  

Omvärldsanalys samt ta lärdom av andra kommuner är också viktigt och det har 
skett mycket inom heltidsprojektets ram. Arbeta med att utveckla schemaläggning 
fortgår och fortsatt kompetensutveckling är planerad för 2020. 

Enheterna arbetar på 4-veckorsschema. Ju kortare och mer välplanerade 
schemaperioder desto större sannolikhet att kvaliteten för brukarna blir hög och 
att medarbetarna får ut mer av sin arbetstid på det huvudsakliga arbetsstället samt 
får sina önskade ledigheter.  

Vad gäller ökad grundbemanning så är det en resursfråga. Den grundbemanning 
som finns in äldreomsorg och stöd- och funktion överensstämmer i stort med 
övriga kommuner vid jämförelse. En ökad ambitionsnivå vad gäller bemanningen 
och därmed ökade resurser är inget som förvaltingen i dagsläget förfogar över. 

Den ökningen av 34 årsarbetare som heltid som norm inneburit är en ökad 
kostnad med ca 17 miljoner kronor  men  som nu  finansieras genom minskning 
av korttidsvikarier och som är möjlig genom effektiv  och förändrad 
schemaläggning  
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Ekonomiska konsekvenser 
Införandet av heltid som norm har inneburit att förvaltningen gått från en 
deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Schemaläggningen ska både ta 
hänsyn till brukarnas behov samt skapa förutsättningar till heltidsanställningar 
och god arbetsmiljö och måste hålla sig inom de giva ekonomiska förutsättningar. 
Förändring av bemanningskrav eller ökad bemanning kräver utökade resurser. 

Måluppfyllelse 
Arbetet med heltid som norm är utefter nämndens inriktning mål ” Välfärds- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med ett gott och nära ledarskap i god 
arbetsmiljö samt att vara en attraktiv arbetsgivare för att säkra en framtida 
personalförsörjning”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 januari 2020 från förvaltningschef Jan-Erik 
Samuelsson 
 

 

 

Jan-Erik Samuelsson 
Förvaltningschef 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Anders Sandén 
  
Ledningsenheten 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
Marco Niemela 
 







 

Fråga till KSO Michael Karlsson (S) om försäljningen av vandrarhemmet. 

Vid kommunstyrelsens möte den 13 mars 2019 beslutades att: 

KS § 54. Kommunstyrelsen ger Tillväxtenheten i uppdrag att stycka av fastigheten Hornlyckan 1 samt sälja 

fastigheten genom en oberoende mäklare på öppna marknaden. Innan kommunen accepterar ett 

slutgiltigt bud och går vidare med att skriva kontrakt, ska försäljningen stämmas av med kommunstyrelsens 

arbetsutskott för godkännande. 

Idag är det ca 14 månader sedan ovanstående beslut togs men vandrarhemmet är fortfarande efter så lång 

tid inte sålt eller ens lämnats till mäklare för försäljning vad vi vet, därför undrar jag: 

När kan vi förvänta oss att vandrarhemmet kommer ut till försäljning enligt tidigare fattat beslut? 

 

Ove Kaye 

Sverigedemokraterna 

14 maj 2020  
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1. Justerare: Benny Augustsson, Vänersborg 
 

BESLUTSÄRENDEN 
 

2. Äskande från revisionen 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Direktionen beslutar 
att godkänna en höjning av revisionens budget enligt skrivelsen för budgetår 2021 
men inte för innevarande år. 
 

3. Verksamhets- och kvartalsrapport Q1 2020 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Direktionen beslutar 
att godkänna kvartalsredovisningen för kvartal 1 2020. Baserat på informationen ser 
direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder. 
 

4. Ärende från Västkom: Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 

Direktionen beslutar 
att rekommendera kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument för 
organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 
 

5. Ärende från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-
kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 
 
Direktionen beslutar 
att anta rekommendera kommunerna att fatta beslut om förlängning av 
Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård till och med 2021-12-31. 
 

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

6. Inriktningsförslag avseende Regional plan för transportinfrastrukturen 2018-
2029. 
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Information av Kristina Jonäng, ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra 
Götalandsregionen mfl. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
7. Nuläge ”Val av bränslestrategi” – avsiktsförklaring för att utveckla biogasen i 

Fyrbodal 
Information av Kristina Jonäng, ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra 
Götalandsregionen. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
8. Regional fysisk planering 

Information av Kristina Jonäng, ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra 
Götalandsregionen. 

 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
9. Kommunernas klimatlöften 

Information av Kristina Jonäng, ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra 
Götalandsregionen samt Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
10. Granskningsrapport och revisionsberättelse 2019 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
att översända revisionsberättelse och granskningsrapport gällande årsredovisningen för 
information till kommunerna. 
 

 
11. Nuläge verksamhetsplan och budget 2021–2023 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Morgan Ahlberg, 
kommunikationsansvarig. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

12. Aktuella projektansökningar 



Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 

13. Aktuella Delegationsbeslut 
Information av Martin Carling, förbundsordförande. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

14. Tema Mål 7 och 8 i verksamhetsplan: Välfärd 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

15. Slutrapport projekt ”En skola för alla” (SKA-projektet) 
Information av Henrik Erlandsson, verksamhetsutvecklare Hälsokällan. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 

 
16. Uppföljning Covid-19-situationen. 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

17. Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO). 
Information av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, 
förbundsdirektör. 
 
Mötet diskuterade ett förslag till omprioritering rörande väg 678 deletapp Bratteröd-
Grohed samt Förbifart Grästorp. Mötet gav ordförande i uppdrag att tacka ja till dessa 
omprioriteringar. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

18. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 



 
 

19. Nästa möte 
 
Nästa direktionsmöte äger rum den 18 juni i Uddevalla. 
 
Återstående möten under 2020 
24 september Strömstad 
29 oktober Uddevalla 
10 december Trollhättan 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg  
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