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VoB  Kronoberg  222000-0687

DRIFTSREDOVISNING  ( tkr  )

2020-01-01  - 2020-12-31

Resultatenhet

DIREKTIONEN

Utfall Budget

INT  ÄKTER

Ersättning  gemensam  verksamhet 274

274

274

274

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Kostnader  förtroendevalda

145

58

203

169

150

319

FINANSIELLA  INT  ÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter

Räntekostnader

NETTO 71

FAMILJERÅDGIVNING

INT  ÄKTER

Besöksavgifter

Ersättning  gemensam  verksamhet

Övriga  ersättningar

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Personalkostnader

NETTO

172

2 275

19

2 466

- 732

- I 317

- 2 049

417

200

2 275

2 475

529

I 946

2 475

ÅRETS  RESULT  AT 488

VoB Kronoberg  , Bokslut  2020

Avvikelse

24

92

116

71

28

203

629

426

417

488
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VoB Kronoberg  222000-0687

Värderings-  och  avskrivningsprinciper

Generellt  gäller  de regler  som  anges  i den  kommunala  redovisningslagen  och  de

rekommendationer  som  utgivits.  OmsättningstiIIgångar  tas upp  till det  lägsta  av

anskaffningsvärdet  och  det  verkliga  värdet.  Fordringar  värderas  till det

belopp  de beräknas  inflyta.

Inköp  av inventarier  understigande  O,5 prisbasbelopp  kostnadsförs.  Inventarier

med  ett anskaffningsvärde  över  O,5 prisbasbelopp  avskrivs  på 3-5 år.

Skulder  tas upp  till det  faktiska  värdet  av kända  skulder.

Växjö  den  10 maj  202a1

Oliver  Rosengren Monica  Widnemark Sebastian  Ohlsson

Bo Ederström Sven  Jansson Magnus  Carlberg

Lars-Erik  Hammarström Marie  Rosenqvist

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING  ( tkr  )

2020-12-31

Verksamhetens  intäkter  externt

moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Summa  intäkter

Rörelsens  kostnader

Kostnader  externt

modetbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kostnader

Planenliga  avskrivningar

NETTOKOSTNADER

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Summa  finansiella  poster

Res  e finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Skatt  på årets  resultat

ÅRETS  RESULT  AT

RESULT  ATRÄKNING

VoB  Kronobergs  deli

VoB  Kronoberg  VoB  Syd  AB  50%

2 740  48 991

0 260

0 0

2 740  49 250

-1 733

o

- 519

-2 262

488

o

o

o

488

o

o

4B8

-48 336

o

o

-46 336

-677

2 237

185

-1

185

2 422

- 645

- 389

1388

Sammanställd  Elimineringar  Sammanställd

51731  51731

280  -260  0

0 g

51 990  -260  51 731

- 4B 069

o

- 519  260

-48 588  260

-677

2 725

185

-1

185

2 910

- 645

- 389

i 876

845

138

783

- 48 D69

o

- 260

-48 329

-B77

o

2 725

185

-1

i85

2 910

o

-250

2 859

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING

2020-12-31

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Immateriella  och  materiella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader

Förbättringsutgifter  på annans  fastighet

Inventarier,  bilar

Finansiella  anIäggningstiIIgångar

Aktier  i VoB  Syd  AB

Aktieägartillskott  villkorat  i VoB  Syd  AB

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstiIIgångar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Ingående  mervärdeskatt

Rorutbetalda  kostnader  intäkter

Fordran  moderbolag  ( VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SuMMA  TILLGÅNGAR

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  50'Xo

o

o

o

4 000

o

o

4 000

8143

12143

2 091

856

791

18 695

22 433

4157

171

o

1 284

2 5

o

22 692

28 328

50 760

Sammanställd  Elimineringar Total

2 091

856

791

4 000

o

i s sgs

26 433

4157

213

28

1 336

2 5

o

3 0 713

36 471

o

62 903

2 091

856

791

-4 000

-4 000

o

o

18 695

22 433

-25

4 157

213

28

1 336

o

o

30 713

-25

-4 026

36 446

58 879
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EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital  Not  I

Aktiekapital

Eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Koföristiga  skulder

Leverantörskulder

llppskjuten  skatteskuld

Övriga  skulder

llpplupna  kostnader  och  förutbetalda

Skatt  arbetsgivaravgift,  personalskatt

Skuld  moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kortfristiga  skulder

SLIMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not  1 VoB  Kronoberg  äger  50%  av  aktierna

i VoB  Syd  AB (4  000  aktier)

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  5C)'/o Sammanställd  Elimineringar Total

o

11 399

o

488

1l  887

4 000

o

32 081

1 388

37 469

8 390

4 000

i1 399

32 081

1 876

49 366

8 390

-4 000

5 E112

783

2 595

o

172'11

32 081

2 659

51 950

-8 390

17

o

29

82

79

o

49

256

-12143

1 045

4

2 717

1136

o

o

4 902

60 760

1 062

o

33

2 799

1 215

o

49

5158

62 903

I 795

1 062

1 795

33

2 799

1215

o

25

6 928

-4 025 58 879

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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Slutrapport  
Process Samsjuklighet och Sysselsättning 
(190101-201231) 
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Rapportens disposition  

Rapporten inleds med en kort sammanfattning av processens genomförande. Sedan följer 
en beskrivning av målen och förbundets organisationsstruktur. Därefter följer en 
redogörelse för vilka satsningar och aktiviteter har utförts i syfte att uppnå processmålen. 
I rapporten kommer vi nämna en del av de faktorer som vi känner till och som vi tror har 
bidragit till processens måluppfyllelse. Rapporten avslutas med en summerande 
diskussion och erfarenheter samt en beskrivning av det fortsätta arbetet i processen. 

1 Sammanfattning 

Efter förstudien Samsjuklighet och Sysselsättning som genomfördes under 2018 och 
utifrån rekommendationerna som framkom i förstudien, lämnades in en processansökan 
till styrelsen för Samordningsförbundet Värend med förslag att fortsätta titta lokalt på hur 
förbundets parter möter och samverkar kring personer med missbruk och psykisk ohälsa 
(samsjuklighet). Styrelsen tog beslut om att arbetet ska fortsätta i form av process under 
två år. I förstudien lyftes också behovet om att förbundets samtliga medlemsparter ska 
medverka och ta en aktiv roll i det framtida processen, då målgruppen behövde insatser 
och stöd från alla partner. 

Sedan 1 januari 2019 har processen agerat som struktur- och myndighetsövergripande 
process med syfte att definiera ett nuläge av parternas samverkan kring personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. I det följande beskrivs vad processen har resulterat i, samt 
hur processarbetet sett ut utifrån syftet och vilka aktiviteter och åtgärder har vidtagits för 
att uppnå målen med processen. Processen har fem delmål som närmare beskrivs längre 
ner. Målområdena i processen har prioriterats växelvis under processtiden utifrån de 
förutsättningar som funnits hos respektive part.  

I den här rapporten lyfts främst de aktiviteter och mötesformer som vi ser har haft en 
bidragande orsak på processens riktning och har fört processarbetet närmare målen. 
Andra aktiviteter som har gjorts under processperioden har återkopplats till 
utvecklingsgruppen och styrelsen regelbundet och kontinuerligt vid de planerade möten 
under processperioden.  

Efter avslutad processperiod har processledaren lämnat in till styrelsen en 
fortsättningsansökanför processen med förslag att förlänga processtiden under år 2021för 
att kunna följa upp arbetet med prototypen Min bok som ingår i referensgruppens 
uppdrag samt fortsätta leda arbetsgruppen med fokus på Alvesta kommun att komma 
fram till en konkret lösning och förslag på samverkansstruktur kring målgruppen.   
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2 Bakgrund 

2.1 Syfte, processmål, effektmål 

2.1.1 Övergripande mål och målgrupp för processen 
 
Processen ska övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett 
arbetssätt, rutiner eller riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar 
mellan aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska komma 
ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
  
Förslag för avsmalnad definition av processens målgrupp framfördes den 29 
november 2019 till styrelsen i förhoppning att avgränsningen ska hjälpa parterna i 
framtagning av rutiner i samverkan mellan varandra. Avgränsningen innebär 
arbetssökande personer i ålder 16-64 med öppenvårdsinsatser inom missbruk- och 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.  

2.1.2 Effektmål 

Syftet med processarbetet är att ta fram underlag:  
• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 

nytta av.  
• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen 

”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
anpassad meningsfull sysselsättning gällande kravnivå, långsiktighet och 
tillgång till handledning, i ett tidigt skede av sin rehabilitering.  

2.1.3 Processmål/Delmål 

Processen har fem olika delmål som beskrivs närmare här nedan:  
 

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  
 

3) förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
 

4) att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

 
5) utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 
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målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna. 

2.2 Processorganisation 
Samordningsförbundet Värend har organiserat arbetet med processen med en 
processledare som har varit sammankallande för arbetsgruppen och referensgruppen och 
föredragande för styrelse och utvecklingsgruppen för processen. Processledaren har 
ansvarat för att driva processen i rätt riktning, lyssna till målgruppens behov och 
parternas förutsättningar att uppnå processmålen samt ingå i olika nätverk för att hålla sig 
uppdaterad kring parternas organisationsförändringar.   

2.2.1 Referensgrupp  
Referensgruppen är utsedd av Samordningsförbundet Värends 
utvecklingsgrupp/styrgrupp för processen. De som ingår i referensgruppen har en god 
kunskap om det området som processen berör. Delaktighet och inflytande av människor 
med egen erfarenhet är viktiga och därför har även personer med egen erfarenhet ingått i 
gruppen. Referensgruppen har en utredande roll genom att identifiera nuläget inom 
respektive part samt skapa samsyn kring en gemensam utmaning. Referensgruppernas 
roll är att. 

2.2.2 Arbetsgrupp/samverkansgrupp  

Arbetsgruppen har haft rollen som experter inom sitt område och agerat som stöd till 
processledaren i frågor som berör det dagliga arbetet med målgruppen inom respektive 
part. Arbetsgruppens roll har varit att lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma utmaningen i 
samverkan mellan parterna.  

2.2.3 Utvecklingsgrupp/styrgrupp 
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer 
med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. Utvecklingsgruppen har en 
beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och har som uppgift att vara styrgrupp för 
processen. Ca sex gånger per år får utvecklingsgruppen uppdatering och återkoppling på 
processarbetet. Utvecklingsgruppen/styrgruppen ska driva arbetet framåt tillsammans 
med processledaren samt återkoppla och uppdatera om processen i sin hemorganisation. 
Utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen och 
arbetsgruppen. 

2.2.4 Styrelse (politiker och tjänstemän)  
Politiker och ledningen för myndigheterna styr i första hand verksamheten. Politiken har 
haft inblick i processens fortgång via processledaren som har varit föredragande på 
styrelsemötena. Styrelsen har fattat det slutliga beslutet gällande processens riktning och 
omfattning under perioden.   
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2.3 Historik 

Mellan mars och december 2018 gjordes en kartläggning inom ramen för förstudien där 
beskrevs insatser och stöd som Arbetsförmedlingen och avdelningarna missbruk och 
arbetsmarknad hos kommunerna i Kronobergs län kan erbjuda målgruppen för att bli 
drogfria och självförsörjande. I förstudien identifierades saknad av rutiner och riktlinjer i 
samverkan mellan parterna för målgruppen och parterna fokuserade på att göra gedigna 
utredningar och samla information som tog lång tid innan målgruppen kunde bli erbjuden 
en insats. Detta i sin tur medförde en oönskad effekt för målgruppen då personerna oftast 
väntande på en insats blev mer benägna att få återfall i missbruk. Parterna utryckte att en 
smidig övergång samt snabb insättning av stöd och insats anpassad för målgruppen 
motverkar att individerna återgår till missbruk och invant beteende. I förläggningen av 
processarbetet tillkom både Försäkringskassan och Region Kronoberg som viktiga 
aktörer i det fortsätta arbetet med att standardisera arbetssätt, rutiner eller riktlinjer som 
ska underlätta och möjliggöra kontinuitet i målgruppens stegförflyttning mot 
självförsörjning.  

2.4 Använda metoder 

Processarbetet har genomsyrats av metoden Tjänstedesign eller som också benämns som 
användardriven utveckling. Tjänstedesign är en metod som utgår från förståelse för 
användarens behov och upplevelse, men lyfter också utförarens och organisationens 
perspektiv i skapandet av innovativa lösningar i offentlig sektor. Då offentlig sektor står 
inför stora samhällskostnader i framtiden, krävs det att vi tar fram och utvecklar lösningar 
som skapar mest värde för användaren och erbjuder tjänster som efterfrågas. 
Användningen av metoden i processarbetet tog fart under andra halvan av 2019 i form av 
intervjuer med personer med missbruk och psykisk ohälsa och senare även i arbetet med 
referensgruppen.  

Ett annat verktyg som har tagits fram av Samordningsförbundet Värend och har använts 
för att uppnå processmålen är Samverkansutbildningen. Utbildningen har genomförts fyra 
gånger under processperioden och har riktats till medarbetare som möter personer med 
rehabiliteringsbehov däribland personer med missbruk och psykisk ohälsa. I utbildningen 
lyfts både hinder och möjligheter till god samverkan mellan parterna, men också olika 
verktyg såsom Insatskatalogen och SIP (samordnad individuell plan) som möjliggör att 
samverkan mellan parterna ska fungera. Intentionen har varit att via utbildningen skapa 
förståelse för målgruppens komplexa problembild, öka kunskapen om målgruppens 
behov och sprida information om befintliga insatser för målgruppen.  

3 Resultat kontra processmål 

3.1 DELMÅL: Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid 
övergångarna 

HUR: Specificera innehållet i stegförflyttningen i det identifierade glappen vid 
målgruppens övergång mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär 
behov av standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 



 
Samordningsförbundet Värend –en rapport om processen Samsjuklighet och Sysselsättning 

 

7 
 

respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och psykisk 
ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget hos respektive part som 
ingår i processen. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Förutsättningarna för arbetet med detta 
mål påverkades omfattande av Arbetsförmedlingens omorganisation under 2019, då 
Arbetsförmedlingen förändrade sitt kärnuppdrag och myndighetens resurser krympte 
drastisk. Den 29 april 2019 träffades personal inom stöd- och behandlingsenheten samt 
missbruksavdelningen från Alvesta Kommun och en förmedlare från Arbetsförmedlingen 
där diskuterades målgruppens behov. Det togs upp även utmaningar som respektive 
myndighet möter i sitt arbete med berörd målgrupp och i samverkan mellan dessa två 
aktörer. Under mötet lyftes behovet av extra personella resurser som skulle ha som 
huvuduppgift att bygga nära samarbete med företagare inom Alvesta kommun samt 
Arbetsmarknadsenheten inom kommunen som i sin tur skulle möjliggöra praktik eller 
annan form av sysselsättning för målgruppen. För att vidare diskutera planerades ett 
uppföljningsmöte, dock kunde inte detta genomföras pga de nedskärningarna i personalen 
på Arbetsförmedlingen. 

Den 23 maj 2019 genomfördes en workshop med Integrerad mottagning, en ny 
verksamhet som skapades i samverkan mellan länets kommuner och Region Kronoberg 
med spetskompetens inom missbruk- och beroendevård. Det som lyftes i workshopen var 
att det finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med den här problematiken ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång vilket 
sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det råder en 
okunskap kring vad andra myndigheter och organisationer kan erbjuda för målgruppen, 
dels för att det skiljer sig så mycket mellan det som finns i de olika kommuner. Det kom 
upp att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Träff med Kriminalvården, frivårdsinspektör Marie Berglund. I mötet lyftes det goda 
samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna i länet som har funnits tidigare, men 
har tappat fart senaste tiden enligt kriminalvårdens uppfattning av läget. Kriminalvården 
har tidigare haft rollen som ”spindeln i nätet” i dessa samverkansformer och vill jobba för 
att behålla den rollen.  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen om att skapa en 
arbetsgrupp/samverkansgrupp som processledaren ska sammankalla och leda mot det 
uppsatta målet. I gruppen ska ingå alla förbundets medlemsparter, dock arbetet ska 
fördjupas och avgränsas till samverkansstrukturer inom en kommun som i detta fall blev 
Alvesta kommun. Beslutet fattades med syfte att förenkla processen och för att bespara 
personella resurser från andra kommuner. Då både Regionen och Försäkringskassan var 
nya part i processen, föreslog processledaren att gruppens primära uppdrag innefattar 
beskrivning av ett nuläge hos respektive part, en tydlig bild på vad fungerar eller inte i 
arbetet med målgruppen och i samverkan kring målgruppen mellan parterna. Gruppens 
tjänstemannanivå och sammanställning beslutades av Utvecklingsgruppen för förbundet. 
I gruppen ingår en förmedlare och en socialkonsulent från Arbetsförmedlingen, 
samverkansansvarig från Försäkringskassan, utvecklingsledare från Integrerad 
mottagning, socialsekreterare från avdelning Vuxna, 1:e socialsekreterare från avdelning 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadssamordnare från arbetsmarknadsenheten inom 
Alvesta kommun. I mars 2020 förklarades pandemiutbrott vilket medförde en drastisk 
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förändring i förutsättningarna att träffas arbetsgruppen. Dels berodde dessa på en kraftig 
ökning i belastning hos parterna, med också begränsningar att genomföra fysiska träffar. 
Outvecklade digitala förutsättningar har också varit bidragande orsak till att 
arbetsgruppen träffades för första gången i juni 2020.  

Gruppen träffades ungefär var 5:e vecka resten av året eller sammanlagt fem gånger. 
Under dessa träffar har påbörjats ett arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och 
definiera beröringspunkter mellan varandra i arbetet med målgruppen. Det har påbörjats 
ett arbete med att avsmalna målgruppen och välja testpersoner för nya arbetssätt, rutiner 
eller riktlinjer. Diskussionerna ledde till en otydlig bild kring processens syfte och mål. 
Gruppen ifrågasatte sin funktion och mandat om begränsningarna i samverkan berodde på 
myndigheternas prioriteringar och avgränsningar i uppdrag. Utvecklingsgruppen och 
styrelsen fattade beslut om begränsad tid för processen med krav på konkreta förslag och 
utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan parterna för målgruppen. Processen kommer 
bedriva arbete för att uppnå delmål ett under år 2021. En kortare summering från mötena 
finns i bilaga 1.  

3.2 DELMÅL: Skapa en större interaktion mellan verksamma kring 
målgruppen  

HUR: Skapa samsyn om problembilden. En ny samverkansarena skapas mellan 
verksamma för att hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Information- 
och kunskapsspridning kring målgruppens problematik samt målgruppens behov lyfts, för 
att aktörerna ska mötas både i aktiviteter och i tankar.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 28 augusti 2019 sammankallades 
en referensgrupp för processen. Referensgruppen har träffats tre gånger under år 2019 och 
vid fem tillfällen under 2020. I referensgruppen har deltagit 25 medarbetare som jobbar 
med personer som har missbruksproblematik, psykisk ohälsa och personer med NPF-
svårigheter. I gruppen har deltagit representanter från brukarorganisationer och personer 
med egen erfarenhet i form av medstyrning. De som medverkat i referensgruppen besitter 
en god kunskap om det området som processen berör. Referensgruppernas roll har varit 
att lotsa processen i rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en önskad målbild 
kring den gemensamma utmaningen Referensgruppen har arbetat efter 
tjänstdesignslogiken utifrån utmaningar med kommunikation, motivation och 
kunskapsbrist. Under första tiden träffas gruppen fysiskt, därefter blir de flesta träffar 
digitala. Detta påverkat arbetet med metoden och resultatet blir fördröjt. I slutet på förra 
året skickade förbundet ut en enkät till alla som vid nått tillfälle deltog i referensgruppen. 
Syftet med enkäten var att utvärdera referensgruppens förgångna arbete samt följa upp 
om behovet av denna typ av samverkansarena kvarstår. Utifrån svaren från enkäten samt 
utifrån utvecklingsgruppens resonemang tags det fram tre förslag för hur referensgruppen 
ska organiseras fortsättningsvis. Förslaget som röstades igenom utgår från att både 
referensgruppen och utvecklingsgruppen ska kunna initiera till uppdrag och 
kommunikationen ska vara transparant mellan grupperna. Mötestiden i referensgruppen 
kommer delas in i två delar.  Halva tiden är det uppdrag som kommer från 
utvecklingsgruppen såsom utvärdering, utveckling eller förankring av verktyg som finns 
inom förbundet såsom Min bok, SamSIP, Insatskatalogen med mera. Halva mötestiden är 
det referensgruppen som tar fram och identifierar gemensamma utmaningar och skav som 
uppstår i mellanrummen i våra organisationer samt enkäter och systemfelsanalyser som 
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gjorts internt eller externt. Kravet på en utmaning är att det ska påverka mer än en 
organisation och att det ska utgå ifrån användarens behov. Referensgruppen är aktiva i att 
skriva nya processansökningar med hjälp av processledare/kansli. Utvecklingsgruppen 
beslutar om de ska genomföras eller ej. Styrelsen tar det slutgiltiga beslutet.  
Referensgruppen har bland annat arbetat med att utveckla verktyget Min Bok som ligger 
kopplad till utmaningar både inom kommunikation och motivation. Min bok är ett 
hjälpmedel för personer som har många kontakter med olika myndighetspersoner eller 
andra anställda inom välfärden. Boken har för syfte att hjälpa personer att hålla reda på 
vilka möten man deltar i och vilket stöd och hjälp man får. Den nya versionen av ”Min 
Bok” togs fram i juni 2020 inom Samordningsförbundet Värend. Initiativ om att utveckla 
boken kom från referensgruppen för förbundet och i konsultation med boendestödjare i 
Växjö kommun och arbetsterapeuter på Vuxenhabilitering, Region Kronoberg 
förändrades innehållet till en vis del i boken. Den nya versionen av boken fick nya 
rubriker, en tidslinje, en almanacka, nya större plastfickor, samt en schema-mall och ett 
visuellt verktyg för att beskriva känslor kopplade till situationer eller aktiviteter. Boken är 
ett slags prototyp och tanken är att den ska testas av användare. Boken har tryckts upp i 
ett antal exemplar och testas nu av flera personer. Samordningsförbundet Värend har 
ambition att följa upp i vilken omfattning boken används samt vad i boken fungerar bra 
och vad behöver förbättras. Under början av år 2021 ska boken utvärderas och eventuellt 
revideras.  

3.3 DELMÅL: Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
HUR: Göra en behovsanalys genom att ta del av personernas egna berättelser och 
upplevelser av det stöd och hjälp de har fått.  

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Studiebesök och träff med föreningarna 
VågaVa och Attention för att komma närmare målgruppen och kunna driva processen 
mer utifrån tjänstedesign-metoden. Förbundet tog aktiv roll och gjorde en presentation av 
processarbetet på Dagen om Samsjuklighet, den 14:e maj på stadsbiblioteket. 
Utvärderingen av dagen visade att ämnet samsjuklighet inte är belyst i önskad 
omfattning, både i allmänheten och bland myndigheter. Det behövs mer kunskap och 
exempel på hur vi möter dessa personer på bästa sätt och därmed finns önskemål att den 
här dagen blir återkommande varje år med lite varierande område.   

Huvudfokus i arbetsprocessen har varit att få förståelse för målgruppens behov, 
livssituation, förväntningar och beteenden och via insikterna från undersökningen skapa 
hållbara lösningar som möter och tillgodoser behovet. Sju personer med 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa har intervjuats under processperioden. I 
intervjuerna har framkommit att målgruppen definierar motivationen att förändra sin 
vardag som ”en färskvara” som i sin tur ställer krav på professionella att ta vara på den på 
bästa sätt och jobba främjande för att individen ska behålla den. Enligt 
intervjupersonerna, det bästa stödet uppnås om kontakten mellan individen och 
myndigheterna är stabil över tid, det finns kontinuitet och tät uppföljning. 
Intervjupersonerna påstår att kontinuerliga stödinsatser kan ge likvärdig effekt som 
behandlingsinsatser. Professionella som aktivt lyssnar, möjliggör för individer att kunna 
välja insatser, stöd och behandling, samt kunnat sätta gränser lyfts upp som en 
framgångsfaktor i kontakten med myndigheter. Även straff och rättsliga påföljder av 
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oönskade beteenden betraktas senare av intervjupersonerna som en positiv åtgärd. 
Intervjupersonerna uppger att det behövs fler personer som har lyckats bli drogfria inom 
välfärden, då dessa kan agera både som förebilder och för att nå ut till fler som kämpar 
med sitt missbruk. I intervjuerna framkommit att sysselsättningsplatser belagda i 
verksamheter som tar hand om djur har haft en god effekt på tillfrisknandet.  

Att hitta personer som har velat delta i intervjuer har periodvis varit svårt, särskilt efter 
utbrott av pandemin på grund av viruset Covid-19. Pandemi och restriktioner om att alla 
möten få ske digitalt eller på distans har ännu mer försvårat tillgången till 
intervjupersoner. Svårigheter som vi har stött på har varit att för få personer har velat 
prata om sitt förflutna och resan ifrån ett missbruksberoende. Få myndigheter och andra 
verksamheter har haft möjlighet att prioritera den här frågan och undersökt om 
kunder/brukare/patienter vill ställa upp på en intervju. Lärdomar och slutsatser från 
intervjuer, studiebesök och föreläsningar om målgruppens behov och problematik 
kommer vidare belysas i arbetet med ESF projektet Spik. Därmed fattar styrelsen beslut 
om att parallella spår ska undvikas och därmed det fortsatta processarbetet ska ej omfatta 
arbete inom detta delmål.  

3.4 DELMÅL: Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder 
meningsfull sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser 
för målgruppen under pågående rehabilitering genom kontinuerligt 
stöd och handledning av särskilt utbildad personal  

HUR: undersöka möjligheter om alla parter har ett intresse och vilja att delta i någon mån 
vid ansökan om ekonomiska medel från andra sociala fonder och aktörer för en 
”lågtröskel” verksamhet. Detta förslag kräver vidare utredning av ägarskap för den nya 
verksamheten. 

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Den 23 augusti 2019 under en workshop 
med förbundets Utvecklingsgruppen påbörjades en dialog kring potentiella målgrupper 
som vi skulle behöva titta lite närmare med stöd av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF). Även lyftes också diskussion om vilka arbetssätt och metoder skulle vara aktuella 
för provning i ett sådant projekt. I workshopen kom det fram att i projektet behöver vi 
testa nya radikala och innovativa lösningar att möta dessa målgrupper och deras behov. 
Andra förslag som lyftes var att utveckla koordinators rollen som har uppskattats i 
tidigare projekt riktade till nyanlända, men skulle behövas i arbetet med andra 
målgrupper. Väntjänst- utbyte av studenter på LNU och civilsamhället i stort ska 
involveras och inbjudas till nära samarbetet till projektet. Mötesformer i hemmiljö men 
också i form av cirklar och träffpunkter för alla målgrupper. I det nya projektet ska vi 
våga pröva ett mer flexibelt system med olika sjukskrivningsgrader samt arbeta mer 
utifrån att erbjuda bättre stöd till individer så dem kan uppfylla de kraven som ställs från 
myndigheter. Alla idéer och förslag samlades och framfördes till Projektkontoret samt 
styrelsen för förbundet.  

Samordningsförbundet hade som förslag att investera en miljon kronor av förbundets 
besparingar för att skapa en pilotverksamhet som skulle motsvara en 
lågtröskelverksamhet för målgruppen personer med missbruk och psykisk ohälsa. 
Förslaget lyftes upp i utvecklingsgruppen, men röstades ner för förmån att utöka gruppen 
i projektet Hälsofrämjande etablering.   
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Redan från start av processarbetet aktualiserades frågan om möjligheter till matchning av 
processen mål med ESF-utlysningar i länet. Genom att delta på informationsträffar om 
ESF-utlysningar och i direkt konsultation med utvecklingsenheten från Region 
Kronoberg, drogs slutsatser om sannolikheten att få finansieringsstöd från ESF för 
uppbyggnad av en lågtröskel verksamhet. Samordningsförbundet Värend i olika forum 
och workshop samlade information om huruvida finns intresse och förutsättningar för 
parterna att vara del av ett sådant projekt ifall ekonomiska medel skulle beviljas. I 
Kronobergs län fanns redan etablerad kontor som drev olika ESF-projekt i länet. Kontakt 
togs med ledningen för projektkontoret och en dialog påbörjades om en ansökan för 
projekt som ska titta närmare på arbetssätt och insatser i länet riktade till personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. En ansökan om projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronobergs län - (Spik)” skickades in under 2020 och densamma beviljades med15,5 
miljoner ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. Den totala budgeten för projektet 
är drygt 33 miljoner där resterande medel är parternas medfinansiering i form av 
deltagartid, personella kompetens och arbetsinsatser. Projektägare är förvaltningen för 
Arbete och välfärd i Växjö kommun och samverkansparter är kommunerna: Alvesta, 
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Älmhult samt Samordningsförbundet 
Värend, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet kommer fortlöpa under 29 
månader mellan augusti 2020- till december 2022. Projektet syftar till att fler kvinnor och 
män i åldersspannet 18-64 år med sammansatt problematik ska närma sig 
arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla individanpassat stöd samt få bättre 
livskvalité. Projektet ämnar även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och 
organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och för-rehabiliterande 
insatser för målgruppen. Projektet ska angripa målgruppens och organisationernas hinder 
med hjälp av metoden användardriven utveckling. Genom att i alla steg involvera 
användaren, oavsett om det rör en individ, en process eller en organisation, säkerställs 
träffsäkerheten i de förändringar man har för avsikt att genomföra. Fokus ligger vidare på 
att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede kunna genomföra 
välförankrade och grundade förändringar. Målet är att skapa individuella 
kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning.  

Styrelsen har ansett delmålet som uppfyllt och fattar beslut om att processledaren ska 
fortsätta vara delaktig och drivande inom projektet när det gäller utbildning, coachning 
och stöttning i Tjänstedesignsmetodiken. Coachning och grundläggande utbildning i 
Tjänstedesignsmetoden har erbjudits brett till alla samverkansparter i projektet då 
förankring och förståelse för projektmetodiken anses vara avgörande för implementering 
av projektets resultat i ordinarie verksamheter.  

3.5 DELMÅL: Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma 
en ny verksamhet enligt IPS-modell som ett arbetssätt starkt 
rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej 
finns eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna 

HUR: Genom att sprida kunskap och information om IPS-metoden. Visa på andra goda 
exempel och verksamheter som organiserat sin verksamhet utifrån den här metoden.   

GJORDA SATSNINGAR OCH RESULTAT: Processledaren har aktivt arbetat med att 
titta på olika former för implementering av metoden i nya eller ordinarie verksamheter. 
IPS-modellen som ett nytt arbetssätt har återkommande presenterats och diskuterats i 
olika sammanhang med medarbetare hos de enskilda parterna, men likaså med 
utvecklingsgruppen och styrelsen för förbundet. Under dessa tillfällen har noterats både 
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vilja, men också en viss tveksamhet kring metoden. Processledaren har tidigare lyft 
möjligheten till utbildning i IPS- metoden som Lunds universitet erbjuder.  

Studieresa till Ljungby för att bekanta sig med andra verksamheter som jobbar utifrån IPS 
metoden. Delar av utvecklingsgruppen, medarbetare från projektet Hälsofrämjande 
etablering samt några representanter från tidigare ”styrgrupp” deltog i presentationen. Tre 
olika verksamheter presenterade sitt arbete utifrån hur de jobbade med metoden. Parterna 
var inspirerade av framgångarna som lyftes i presentationen. Processledaren hade för 
avsikt att efter studiebesöket ta fram ett utbildningskoncept i IPS metoden för att 
aktualisera metoden hos parterna. Dock så började intresset för implementering av IPS 
metoden svala av och utvecklingsgruppen tillsammans med styrelsen tog beslut om att det 
här målet läggs vilande under år 2020 inom ramarna för processen. 

4 Erfarenheter av processarbetet  

4.1 Förslag och rekommendationer för fortsatt processarbete 
I processarbetet som har gjorts under de senaste två år blir tydligt att vissa mål kräver 
längre tid och tålamod från alla involverade för att kunna uppnås och lösas långsiktigt. 
Detta kan bero på att processens riktning och arbete påverkas direkt av förändringar som 
sker hos respektive part i processen. Både när det gäller omorganisationer, ökad 
belastning hos myndigheterna på grund av samhällskriser eller ändringar i arbetssättet 
mot en viss målgrupp. I dessa situationer upplever parterna att samverkan alltid blir 
lidande och att i slutändan är målgrupper som redan är utsatta får det ännu svårare. Därför 
är av stor vikt att vi inte ger upp, utan håller i och håller ut och fortsätter träffas i de 
befintliga forumen och bygger vidare på det vi har och har jobbat fram. Utifrån detta 
resonemang lämnas förslag till styrelsen att fatta beslut om förlängning av processen 
under år 2021 med fokus på delmål:  

1) utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
  

2) skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen. 
Ansökan om förlängning av processen Samsjuklighet och Sysselsättning finns i sin helhet 
i Bilaga 2. 

5 Bilagor  

5.1 Bilaga 1 
Identifierad behov: 

Specificera innehållet i stegförflyttningen i glappen vid målgruppens övergång mellan 
socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär ett behov av 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer 
inom respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik 
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och psykisk ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget 
hos respektive part som ingår i processen.  

Förslag på arbetsprocess som ska tillgodose behovet: 

 

Hur har arbetsprocessen sett ut med Alvesta samverkansgrupp:  

Bilda en grupp som ska 
identifiera utmaningar i 

samverkan mellan parterna 
kring målgruppen

Gruppen ska tillsammans 
med kollegor från det egna 

organisationen beskriva 
rutiner och riktlinjer som 

gäller vid målgruppens 
övergång mellan olika 

organisationer/myndigheter. 

Genom enkät till 
medarbetare faställa 

förutsättningar att införa nya 
rutiner i samverkan kring 

målgruppen  

Lösningar presenteras för 
utvecklingsgruppen och 

beslut tas om genomförande 

Utifrån enkäten ska gruppen  
ge förslag på lösningar och 

förbättringar

Gruppen tillsammans ska 
sammanställa resultatet av 

enkäten

Fortsättningsvis ska gruppen 
verka för gemensamt 

ansvarstagande att följa upp 
arbetet med de nya lösningar 

och hantera avikelser från 
dessa 

För att täcka alla delar i 
samverkan som krävs kring 
målgruppen, ska det finnas 
möjligheter att inkludera 

psykiatrin, Kriminalvården, 
skolan, mm under 
processens gång
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Träff Målet är att: Måluppfyllelse Kommentar 

10 /6 Skapa trivsel och 
engagemang i 
gruppen trots utbrott 
av pandemi  

Parterna ska bekanta 
sig med varandra 

Aktiviteter som bidrar till 
teambildning (check in/ut ska vara 
återkommande) 

Alvesta ska satsa på en ny verksamhet 
från 1 okt 2020 som ska bedriva 
anpassat sysselsättning för personer 
med missbruk. Hur får vi insyn och 
koppling till denna verksamhet?  

FK tydliggör deras uppdrag om 
samordnad rehabilitering 

Sen igångsättning med gruppen 
pga utbrott av Covid-19.  

Brist på kunskap om varandras 
uppdrag. Svårigheter i 
avgränsning och definition av 
målgrupp.  

Många interna förändringar hos 
respektive myndigheter  

Försäkringskassan är ny part i 
processen.  

Representant från Regionen- 
lämnat återbud. 

 Tidigare involverade i 
processen ska ge en 
bakgrundsbild av 
arbetet som har gått.  

Omfattande beskrivning av 
processens bakgrund samt hur har 
processen ändrat riktning över tid. En 
besvikelse över att styrgruppen inte 
valde att satsa och investera en miljon 
i en ny verksamhet för personer med 
missbruk och psykisk ohälsa. 

Samverkansparter i processen 
har ändrats till att en kommun 
agerar som pilot(istället för alla 
kommuner i östa Kronoberg) i 
samverkan med andra parter 

 Definiera och enas om 
målgruppen för 
processen. 

Åtskilda meningar bland parterna när 
det gäller målgrupper vi jobbar med i 
och med vilka personer har vi 
resurser att jobba med 

Målgruppens komplexitet samt 
myndigheternas olika språk och 
begrepp skapar åtskilda 
meningar 

22/8 Klargöra syfte och mål 
och presenterar 
förbundets förslag 
angående gruppens 
funktion och 
arbetsprocess   

Parterna har inga synpunkter på 
förslaget, dock saknas perspektiv från 
Alvesta kommun 

Inga representanter från Alvesta 
kommun vid detta möte  

 Få igång en 
gruppdiskussion om 
förslaget är 
verklighetsfullt och 
genomförbart 

Genom gruppdiskussioner får alla 
parter möjlighet att utrycka egna 
organisations behov och de 
utmaningar som de möter i arbetet 
med målgruppen 

Närvarande utrycker att 
kommunikationsvägar mellan 
parterna behöver bli bättre och 
strukturerade 

Ett förslag kommer upp:  

Ärenden till AF ska lyftas och 
komma in via FK då ingången är 
bättre och personer fångas in på 
helt annat sätt 

Regionen ska ta mer aktiv roll i 
bedömningar när det gäller: 
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att personen har en 
arbetsförmåga så den kan 
skrivas in hos FK 

och när personen är aktuell för 
arbetsträning via AF  

 Diskussion om hur ser 
ut våra 
kommunikationsvägar 
mellan varandra idag, 
både internt och 
externt  

Omfattande arbete, gruppen vill göra 
en beskrivning av sin verksamhet och 
sedan presentera för övriga  

Beslut tas att varje part ska göra 
en beskrivning av vilka insatser 
organisationen kan erbjuda och 
hur och när organisationen 
samverkar med andra  

1/10 Försäkringskassan 
presenterar sitt 
uppdrag   

Beskrivning hur FK:s arbetsprocess 
ser ut när myndigheten ska fatta 
beslut om aktivitetsersättning eller 
sjukpenning och hur de samverkar 
med andra  

Komplexa processer och svåra 
att förstå för utomstående  

Identifierad fallgropp: när FK 
överväger att fatta ett 
avslagsbeslut. Många tolkar 
detta som väntetid på det 
slutliga beskedet och därmed 
mistar att ta kontakt med 
Arbetsförmedlingen och 
anmäler sig som arbetssökande 
eller ansöker om ekonomiskt 
bistånd från kommunen. Detta 
riskerar personens SGI.    

 Definitiera och 
avgränsa målgruppen  

Alla parter upplever att man inte kan 
definiera målgruppen utifrån de 
insatser som de erbjuder sitt klientel i 
dagsläget. Det blir komplext eftersom 
vissa individer är aktuella hos några 
parter, men inte hos andra då kraven 
inte är uppfyllda eller det saknas 
insatser.  

Beslut tas att processledaren 
ska formulera olika 
beskrivningar av målgruppen 
och gruppen ska ta ställning om 
de möter dessa personer i sin 
organisation  

 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Genomgång av tidigare möten, samt 
diskussion om vilka andra 
organisationer möter och har insatser 
för målgruppen för att vi ska hitta fler 
vägar att gå på.  

Ny representant från Alvesta 
Missbruksavd.  

Saknas representant från 
Regionen.  

Primärvård, vuxenpsykiatrin och 
kriminalvård har fått inbjudan 
att delta i gruppen. 
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12/11 Arbetsförmedlingen 
presenterar sitt 
uppdrag efter 
omorganisationen 

Det finns ingen egen ingång till AF för 
personer med samsjuklighet. En 
smidig ingång krävs för att personen 
ska få hjälp direkt och tidigare 
utredningar/kartläggningar ska fylla 
ett syfte. Aktuellt för personer som 
skrivs ut efter behandling på 
behandlingshem.  

Af har ändrat arbetssätt och 
omorganisationen gjort svårare 
att hitta samarbetsvägar på 
handläggarnivå. Pågår ett arbete 
nationellt om att skapa team 
lokalt som ska erbjuda insatser 
för personer med 
rehabiliteringsbehov.  

 Att avgränsa målgrupp 
med hjälp av 
personbeskrivning  
 

Alla gör det man kan på sin enhet och 
alla tar sitt ansvar. Ingen kan driva sin 
del ensam, så det tar lång tid innan man 
få alla underlag och kan erbjuda en 
insats. Ingen kan ge helheten.  
 

Organisationerna möter dessa 
personer, men saknar antingen 
insatser att erbjuda eller en 
”samordningsansvarig” som ska 
hålla i helheten. 

Förslag ges: att vi pilotar och 
skapar nya rutiner och 
samarbetsvägar kring denna 
person. Vissa parter är 
begränsade i sitt 
handlingsutrymme och inte kan 
införa nya sätt att arbeta kring.  

17/12 Alla parter ska stå på 
samma grund  

Alvesta kommun har uppfattat att 
många dörrar upplevs stängda och 
vår ska gruppens arbete leda till då?  

Beslut tas att nästa möte 
diskuteras syfte och mål med 
gruppens funktion och arbete. 
Gruppen vill ha ett förtydligande 
om det är organisations- eller 
handläggarnivå, har vi mandat i 
gruppen att påverka större 
processer.  

 Koppla på 
kriminalvården 
eftersom de har 
insatser för personer 
med samsjuklighet 
och redan har en 
etablerad samverkan 
med AF  

Kriminalvården berättar om sina 
insatser för personer med 
samsjuklighet och hur de samverkar 
med andra 

Myndigheten saknar 
samverkansforum med 
kommunen och psykiatrin. 
Funnits tidigare, men försvunnit 
med tiden.  

 Att klargöra hur 
samverkar vi med 
varandra innan vi 
bjuder in fler  

Ibland använder man sig av sina egna 
kontaktvägar, oftast vet man inte hur 
eller vem som ska kontaktas på en 
annan myndighet för att hjälpa 
målgruppen  

Man önskar ett telefonnummer 
för att kunna samverka med 
andra. Vissa organisationer har 
kontaktmanskap, men det 
saknas en skriftlig och generell 
information om detta. 
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5.2 Bilaga 2 
Fortsättningsansökan om medel från Samordningsförbundet Värend för 
processen Samsjuklighet och Sysselsättning 
 
Processnamn:    
”Samsjuklighet och sysselsättning” 
Process som riktar sig till personer med missbruksproblematik och samtidigt psykisk 
ohälsa (samsjuklighet) i ålder 16-64 år som ofta, av olika anledningar, har svårt att ta 
del av sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Processägare: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.     
 
Utvecklingsgrupp/Styrgrupp:  
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller 
personer med annan ledande befattning som har mandat att fatta beslut. En ersättare 
för ordinarie styrgruppsmedlem skall utses för att uppnå förväntad effekt av 
processen. Utvecklingsgruppen/styrgrupp har som uppgift:  

 
• att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet 
• att ansvara för att utse processledare och skapa samsyn och gemensam bild 

av utmaningen med målgruppens behov i fokus  
• att driva arbetet framåt tillsammans med processledaren samt återkoppla och 

uppdatera om processen i sin hemorganisation 
• utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen 

 
Referensgrupp/arbetsgrupp:  
Verksamma som ingår i referensgruppen har en god kunskap om det området som 
processen berör. Referensgruppens roll är:  
 

• utredande genom att identifiera nuläget av det området processen berör samt 
skapa samsyn kring en gemensam utmaning  

• att med sin kunskap lotsa processen i rätt riktning och vägleda 
processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma 
utmaningen  

• förankra processarbetet till det verksamhetsområdet man tillhör  
 
Processledare:   
Processledaren kommer att vara fortsatt anställd i sin hemorganisation, dvs. en av 
Samordningsförbundet Värends parter, och utlånas för uppdraget som processledare. 
I processledaruppdraget ingår att: 

• operativt ansvara för att planera och driva processen framåt tillsammans med 
referensgruppen/arbetsgruppen och utvecklingsgruppen/styrgruppen 

• sammankalla referensgruppen/arbetsgruppen och vara föredragande vid 
dessa möten 

• rapportera till utvecklingsgrupp/styrgrupp återkommande för beslut om 
processens riktning  

• rapportera om processen för Samordningsförbundet Värends styrelse, de 
samverkande parterna samt att sprida resultatet lokalt och nationellt, genom 
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medverkan vid nätverkstillfällen, konferenser etc. samt genom att ta emot 
studiebesök från andra verksamheter (lokalt och nationellt) 

     
Startdatum/avslut: 
Uppstart 210101 som sträcker sig fram till 211231.  
 
Bakgrund:   
Processen Samsjuklighet och Sysselsättning har pågått under två år och drivits av 
Samordningsförbundet Värend. Under denna tid har arbetet fortlöpt utifrån fem 
delmål:  

1) Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

2) Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

3) Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 

4) Att skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen 
under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning 
av särskilt utbildad personal 

5) Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt 
IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för 
målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de 
samverkande parterna 

Det övergripande målet har varit att genom samverkan utveckla och 
standardisera ett arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att öka samsynen 
kring individens övergångar mellan myndigheter för individer i ålder 16-
64 som befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) och 
som har svårt av olika anledningar att ta del av sedvanliga 
arbetsmarknadsinsatser.  

Processens målgrupp har varit arbetssökande personer i ålder 16-64 med 
öppenvårdsinsatser inom missbruk- och beroendeproblematik i 
kombination med psykisk ohälsa.  
 
Syftet med denna process är att bidra till förbundets parter en ökad 
resurseffektivisering och kvalitetsökning gällande deras arbete med målgruppen samt 
skapa en ny arena för utökad samverkan och samordning mellan parterna. Samtidigt 
skulle processen bidra till större medvetande hos parterna om målgruppens behov 
genom metoden Tjänstedesign. Önskvärda effekter av processen är att samtliga 
aktörer ska dra nytta av de framtagna lösningar genom att införa dessa i sina 
organisationer och kunna erbjuda målgruppen ett bättre alternativ till rehabilitering 
än vad som existerar idag.  
 
Processen inledes med att involvera Försäkringskassan och Region Kronoberg som 
självklara parter i processen då dessa är viktiga aktörer under målgruppens 
rehabilitering och tillfrisknande. Efter mångårigt samarbete mellan kommunerna i 
Kronobergs län och Hälso-sjukvården kring personer med missbruk och psykisk 
ohälsa skapades i länet Integrerad mottagning. Förbundet visade initiativ till en 
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workshop med mottagningen för att belysa de framgångsrika samarbetsstrukturerna 
mellan parterna, men också för att identifiera de behoven och utmaningar som den 
nya verksamheten står inför i sitt arbete. Det som lyftes i workshopen var att det 
finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för att 
personer med denna problematik ska få tillgång till sysselsättning. Det som 
diskuterades också är att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång 
vilket sänker motivationen och ökar risken för återfall. I workshopen lyfts att det 
råder okunskap kring vad andra parter kan erbjuda för målgruppen, detta på grund 
av att det skiljer sig mycket mellan insatserna i de olika kommunerna. Det kom upp 
att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk.  

Processen har bedrivits med grund i Tjänstedesignsmetoden för att identifiera 
målgruppens behov. Sju personer med egen erfarenhet av missbruk och psykisk 
ohälsa har intervjuats. Det som har framkommit i intervjuerna är att målgruppen 
definierar motivationen att förändra sin vardag som ”en färskvara” som i sin tur 
ställer krav på professionella att ta vara på den på bästa sätt och jobba främjande 
för att individen ska behålla den. Denna insikt har vidare agerat som utgångpunkt 
för arbetet i referensgruppen. Referensgruppen skapades augusti 2019 för att 
jobba vidare med motivationen hos målgruppen. Referensgruppen hade som roll 
att bidra med erfarenhet och kunskap kring målgruppens behov, samt identifiera 
förbättringsområden hos respektive part. Som resultat från deras arbete har 
skapats en prototyp av hjälpmedlet Min Bok som nu testas med ca 30 personer 
hos förbundets parter. Andra insikter från intervjuerna med målgruppen kommer 
tillvaratas vidare i arbetet inom ESF-projektet ”Sammansatt problematik i 
Kronoberg (SPIK)”. Processen kommer begränsa sitt arbete med intervjuerna för 
att undvika parallella processer då målgruppen omfattas i projektet SPIK. 

Under 2020 har fokus varit att driva på aktivt arbetet kring specificering av 
innehållet i stegförflyttningen hos målgruppen. Förstudien från 2018 identifierade 
en glapp vid målgruppens övergång mellan parterna. Detta kräver i sin tur 
standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom 
respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet).  

I januari 2020 tog styrelsen beslut i enighet med utvecklingsgruppen att skapa en 
arbetsgrupp för processen för att möjliggöra större delaktighet för samtliga parter 
och för att gemensamt titta närmare på rutinerna i samverkan mellan parterna. I 
gruppen ingick alla medlemsparter, dock den kommunala verksamheten ska 
presenteras utifrån Alvesta kommun för att förenkla processen och för att bespara 
resurser från andra kommuner. Då Regionen och Försäkringskassan var nya parter i 
processen, Arbetsförmedlingen omorganisation samt påverkan på parterna utifrån 
Covid-19 krävdes en tydliggörande kring parternas uppdrag och beskrivning av 
nuläge. Arbetsgruppen träffades något senare än planerat där bidragande orsak har 
varit pandemiutbrott i samhället, en hastig förändring i belastning hos parterna samt 
begränsningar i digitala lösningar i genomförandet av mötena. Gruppen träffades i 
juni 2020 och sedan ytterligare fyra gånger under 2020. Under dessa träffar 
påbörjades arbete med att beskriva myndigheternas uppdrag och definiera 
beröringspunkter mellan varandra. Målgruppens behov är många och komplexa 
vilket tvingade gruppen att försöka avgränsa sig i målgruppens beskrivning, samt 
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göra eftersöka möjlighet hos parterna att testa nya rutiner för enstaka individer. 
Diskussionerna har kretsat kring vad är önskad läge för de olika myndigheterna i 
arbetet med målgruppen.  

Nedan presenteras förslag på hur processens arbete ska bedrivas under år 2021. 
Förslagen presenterades för utvecklingsgruppen/styrgruppen 2021-01-22.  

 
Förslag till beslut är att förlänga processen med ett år för att  

 
a) kunna fortsätta det påbörjade arbete med arbetsgruppen då rutiner behövs i 

samverkan för att tillgodose målgruppens behov  

b) kunna fortsätta arbetet med referensgruppen med syfte att följa upp och 
utveckla Min Bok 

 
 
Övergripande syfte/mål/målgrupp 
Att övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett arbetssätt, 
rutiner och riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar mellan 
aktörerna för individer i ålder 18-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att 
ta del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser. Målet är att målgruppen ska 
komma ut i meningsfull sysselsättning med långsiktigt mål att komma i 
förvärvsarbete/egen försörjning.  
 
Processmål  
Målet med ovannämnda förslag är att:  
 
Utveckla effektiva arbetssätt och finna struktur vid övergångarna 

Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen  

 
Effektmål:    
Syftet med föreslagen processförlängning är att ta fram underlag:  

• som samtliga Samordningsförbundet Värdens aktörer bidrar till och drar 
nytta av.  

• som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, skapar för målgruppen 
”personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (samsjuklighet)”, 
smidig övergång mellan parterna  
 

Arbetssätt/metoder: 
Processledaren tillsammans med utvecklingsgrupp/styrgrupp och 
referensgrupp/arbetsgrupp ska:  

• arbeta med att ta fram konkreta förslag på lösningar för att underlätta 
stegförflyttningen för målgruppen inom förbundets parter 

 
Avgränsningar: 
Processen ska fokusera lokalt och endast beröra arbetet i det identifierade glappen 
som framgår i förstudien.  
 
Processuppföljning:   
Under processtiden kommer processledaren att rapportera till 
utvecklingsgruppen/styrgruppen. Processledare och utvecklingsgruppen/styrgrupp 
rapporterar i sin tur till samordningsförbundets styrelse. 
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Implementeringsplan:  
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå 
implementeringsplan under och efter avslutad processtid. Möjligheten till 
implementering av processens resultat ökar väsentligt om implementeringsplan finns 
från start och de ingående parterna på något sätt bidrar med resurser redan från 
början. 
 
Riskanalys:   

• Risken är att processen tappar fart om inte parterna är aktiva och vill 
samverka 

• Risken är att processen inte blir beviljad medel av samordningsförbundet 
och därmed inte kan fullföljas det påbörjade arbetet 

• Risken är även att tidsåtgången och takten för processens arbete är för snäv 
för att resultatet ska motas och implementeras inom respektive part i 
förstudien  
 

Processbudget:  
Uppskattad tid för genomförande av de båda förslagen är processledare på 35%, samt 
tillfällig tjänst på 5 % under sex månader för uppföljningen av Min Bok. Sammanlagt 
lönekostnad (inkl PO-tillägg) för året är 300 000 kr, samt 30 000 kr för 
tryckupplagga av Min Bok.  
 
Uppföljning/Utvärdering:   
Utvecklingsgruppen/styrgruppen och processledaren ansvarar för att föreslå upplägg 
av utvärdering /uppföljning av processen.  
 
Förbehåll:  
Eventuell förändring av processinnehåll eller processavslut i förtid, kan initieras av 

både 
Samordningsförbundet Värends styrelse och av processägare och ska kommuniceras 
sinsemellan.  
 
Lagar och förordningar:  
Samtliga samverkande parter ansvarar för att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna riktlinjer följs.  
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