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Sammanfattning  
Projektet SAMS - SAMverkan i Södra Vätterbygden initierades av beredningsgruppen i 
januari 2018 som föreslog att avsätta medel för ett treårigt strukturinriktat projekt för att 
förbättra samverkan i området. Projektet innebar att en processutvecklare anställdes i maj 
samma år. Vaggeryds kommun tog ansvaret som arbetsgivare. Projektet har finansierats helt 
av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  

Huvuduppdraget har varit att förstärka samverkan mellan förbundets sju parter 
(Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Jönköpings län och kommunerna Habo, 
Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd) kring individer i yrkesverksam ålder som är i behov av 
samordnad rehabilitering för att närma sig arbete/studier eller få rätt försörjning. 

Ett viktigt fokus har varit att fler boende i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska få del av stöd som 
finansieras av förbundet. 

Deltagandet av personer från kranskommunerna har ökat i de befintliga 
förbundsfinansierade verksamheterna. Projektet har även bidragit till både 
kommungemensamma och nya projekt i kommunerna Vaggeryd, Habo och Mullsjö. 
Processutvecklaren har bland annat bidragit till en omorganisation och omstart av 
Arenagrupperna, införandet av Insatskatalogen samt inspirerat till att påbörja arbetet med 
en gemensam strategi för det framtida arbetet inom förbundet. Upplevelsen hos 
beredningsgrupp, styrelse och finansierade verksamheter är även att processutvecklaren 
bidragit till en positiv utveckling och att samverkan mellan förbundets parter har ökat.  
 
I september 2020 beslutade förbundsstyrelsen att projektet skulle permanentas från och 1 

januari 2021. Tjänsten som processutvecklare övergår till en tjänst som 

verksamhetsutvecklare med placering i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
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1. Bakgrund 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är bildat av kommunerna Habo, Jönköping, 
Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
dåvarande Jönköpings läns landsting, nuvarande Region Jönköpings län. Förbundet 
bildades i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Sedan förbundet bildades har ett återkommande tema varit hur förbundet ska kunna 
arbeta mer effektivt, mer förebyggande och ge ett tydligare stöd till parterna i utvecklingen 
av samverkan kring förbundets målgrupp. 

Höglandets samordningsförbund genomförde 2015-2016 projekt Fokus Integrerad 
Samverkan. Den visade på att handläggare och chefer inom myndigheterna var positiva till 
ett ökat samarbete och såg att ökat samarbete mellan aktörerna klart gynnade personer 
med rehabiliteringsbehov där flera myndigheter var inblandade. De hinder de definierade 
var bl.a. olika förväntningar, olika regelverk och personalförändringar.  
Samarbete, både mellan och inom myndigheter, kräver tid som idag få har inom 
kommunområdena. 

Beredningsgruppen i Södra Vätterbygden kom under våren 2017 fram till att liknande 
behov av stöd till utveckling av samverkan fanns inom vårt förbunds område. Gruppen 
föreslog därför att medel avsätts för ett gemensamt projekt med en gemensam 
samverkanskoordinator för området Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd. 

Efter återkommande diskussioner i styrelse och beredningsgrupp konkretiserades tankarna 
i en ansökan om medel till en processutvecklare i Projekt SAMS (se bilaga 1). 

Styrelsen tog i februari 2018 beslut om att bevilja medel till projektet. Vaggeryds kommun 
accepterade att ta ansvaret som projektägare. Rekryteringen kom igång och Mia Alfredsson 
anställdes som processutvecklare med start i maj 2018. 

/Peter Hedfors 
förbundschef  

 

2. Uppdrag och målsättning  

Huvuduppdraget för processutvecklaren har varit att förstärka samverkan mellan 
förbundets sju parter (FK, AF, RJL och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryd) kring individer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnad rehabilitering 
för att närma sig arbete/studier eller få rätt ersättning. 

 
Ett viktigt fokus har varit att fler boende i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska få del av stöd som 
finansieras av förbundet.  
 
I processutvecklarens uppdrag har stor del av följande arbetsuppgifter rymts: 
 
Projekt och processer 

• Kartläggning av nuvarande samverkansprocesser 
• Förtydligande av brister i samverkan och idéer till förbättring  
• Ansvar för eller stöd vid kartläggning av förbundets målgrupper och behov av 
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förbättrad samordning för grupperna. 
• Stöd till våra organisationer att planera nya gemensamma verksamheter utifrån 

kartläggningarna, inklusive stöd att formulera ansökningar om bidrag från 
förbundet. 

• Stöd till huvudmännen i planering av hur hela eller delar av projekt kan 
implementeras i ordinarie verksamheter 

• Identifiering av möjliga strukturella förändringar inom och mellan huvudmän utifrån 
erfarenhet och resultat av pågående projekt och förstudier. 

 
 

Kompetensutveckling 
• Identifiering av behov av gemensam kompetensutveckling 
• Organisering och utvärdering av seminarier och andra former av gemensam 

kompetensutveckling för berörd personal hos medlemsorganisationerna. 
 

Samarbete och utveckling 
• Stöd till anställda i medlemsorganisationer att hitta rätt kontaktvägar.  
• Stöd till Arenagrupperna att mötas i enlighet med överenskommelsen om 

Arenasamverkan.  
• Insamling och sammanställning av information om ”buggar” t ex i form av 

anmälningar i systemet Lex Heller 
 

Mätbara mål 

• Presentation av kartläggning av nuvarande samverkansprocesser inom 6 
månader.  

• Studiebesök i alla verksamheter som förbundet finansierar inom 2 månader. 
• Möte med alla berörda kommunala verksamheter i Habo, Mullsjö och 

Vaggeryd inom 6 månader. 
• Påbörja kartläggning av minst en målgrupp under 2018. 
• Delta i möte med minst 6 Arenagrupper under 2019.  
• Utifrån kartläggningen av nuvarande samverkansprocesser ska förslag på nya 

och/eller utfasning av befintliga ineffektiva samverkansformer presenteras under 
2019.  

• Antalet personer från kommunerna Vaggeryd, Habo och Mullsjö som deltar i 
verksamheter/insatser finansierade av förbundet ska öka. 

• Berörd personal i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska i utvärdering ange att de under 
projekttiden fått ökad kunskap om förbundet och de verksamheter som vi 
finansierar. 

• Berörd personal i Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping ska i utvärdering ange att 
de under projekttiden fått ökad kunskap om övriga parter i förbundet och 
kontaktvägar till dem.  

• Under våren 2019 ska kartläggning av eventuell gemensam kompetensutveckling 
identifierats  

• Utifrån kartläggningen av gemensam kompetensutveckling ska aktiviteter som 
motsvarar behovet genomföras under 2019-2020.  

• Samtliga Arenagrupper i Habo, Mullsjö och Jönköping ska senast februari 2019 ha 
träffats minst en gång.  
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3. Genomförandet 
2018 
Det första uppdraget som processutvecklare var att genomföra en kartläggning för att 
beskriva de samverkansarenor som finns och används, formella och informella, mellan 
parterna i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Kunskapen var sedan tänkt att ligga 
till grund för att förbättra, förstärka och effektivisera samverkansarbetet gällande personer 
som är i behov av rehabiliteringsåtgärder från fler än en av offentliga verksamheterna. Besök 
gjordes i verksamheterna där arbetssätt och samverkansfrågor diskuterades. Därefter 
sammanställdes svaren vilket utmynnade i en rapport som lyfts och redovisats i 
beredningsgrupp och styrelse. 
 

Initialt besökte processutvecklaren även alla verksamheter som förbundet finansierar. 
Processutvecklaren ansvarade också för en inspirationshalvdag på Uppgrenna Naturhus, den 
första samlingen där medarbetare i alla finansierade verksamheter deltog. Under dagen 
diskuterades bland annat Indikatorer för finansiell samverkan1, informationsspridning och 
remisser, samverkan mellan projekten och jämställdhet. Beslut togs att fortsätta träffas 
regelbundet (1ggr/år) eftersom man ansåg att erfarenhetsutbytet mellan projekten är av 
stor vikt.  
 
Arbetsförmedlingen tog över samordningsansvaret för Arenasamverkan2 sommaren 2018. 
Under året hade processutvecklaren tre träffar med Arbetsförmedlingens kontaktpersoner, 
vilket bidrog till att samtliga Arenagrupper i Jönköping, Habo och Mullsjö utom en träffades 
minst en gång under hösten. Processutvecklaren deltog på ett par Arenamöten under året.   
 
Hösten 2018 medverkade processutvecklaren till att en ansökan till det gemensamma 
projektet Hälsoskolor formulerades och kom igång tillsammans med representanter från 
kommunerna Vaggeryd, Habo, Mullsjö och Jönköping, samt Arbetsförmedling. Projektet 
riktade sig till nyanlända och andra personer med utländsk bakgrund med uppehållstillstånd 
i yrkesverksamma åldern som riskerar ohälsa. Syftet med Hälsoskola var att medverka till att 
målgruppen erbjuds professionell information om samhällets hälso- och sjukvårdsinsatser 
samt får verktyg och kunskap för att de själva skall kunna hantera sin stressituation och ta 
hand om sin hälsa. Projektet pågick under hösten 2018 och våren 2019. Processutvecklaren 
var kontaktperson mot Bräcke Diakoni som höll i utbildningen och var även projektledare 
under hela perioden. Erfarenheter från projektet förmedlades till Region Jönköpings län och 
deras arbete med hälsoinformatörer. 
 
Under 2018 fortsatte satsningen med frukostmöten på temat ”Förtroende bygger vi 
tillsammans” där processutvecklaren tillsammans med förbundschef ansvarade för 
samlingarna. Arbetsförmedlingens arbete med personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings arbete 

 
1 Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen 
verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter 
ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 
2 Arena är en lokal samverkan i vilken representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och berörd 
kommuns försörjningsstöd, samt rehabkoordinator på vårdenheterna ingår. Syftet med Arenasamverkan är att 
personer med behov av stöd från fler än en av aktörerna ska få så snabb och korrekt hjälp som möjligt. 



6 
 

med personer med komplexa problem var temat för två frukostmöten. Processutvecklaren 
höll även i ett frukostmöte för de medarbetare som deltar i Arenasamverkan.  
 
I september 2018 deltog processutvecklaren i ”nätverk Norra Sydsveriges” 3träff på Gotland. 
Syftet med nätverket är att ta vara på varandras erfarenheter samt att ge stöd och 
inspiration till varandra. Tillsammans med processutvecklare i Finnveden representerar 
undertecknad förbundet i NNS-konferensen4 i Järfälla i november.  
 

2019 
Processutvecklarens kontakt med projekten fortsatte under 2019. I juni hölls en 
inspirationshalvdag, den andra samlingen där medarbetare i alla finansierade verksamheter 
deltog. Huvudfokus för dagen var jämställdhet. Övningar och diskussioner i ämnet gav en 
fördjupad kunskap och tips om praktiska verktyg. Processutvecklaren deltog även i samtliga 
styrgrupper i de verksamheter som förbundet finansierar utom IT-spåret i Eksjö. 
 
Under 2019 anordnades tre frukostmöten som processutvecklaren ansvarade för. I februari 
hölls årets frukostmöte för parternas representanter i Arenasamverkan. På våren 
informerade Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping och Arbetsmarknadsenheten i 
Vaggeryd om bland annat kommunala arbetsmarknadsinsatser och hur dessa verksamheter 
kan bidra för att motverka arbetslöshet och bidragsberoende. I oktober bjöd 
Försäkringskassan in till information om sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning.  
 
I samråd med beredningsgruppen gjorde processutvecklaren en kartläggning av behov av 
gemensam kompetensutveckling. Behovet av mer kunskap inom jämställdhetsområdet 
tillgodosågs med en mycket uppskattad och tankeväckande föreläsning med Sara Lund/Claes 
Schmidt. Hen satte våra normer och värderingar på prov. Kartläggningen visade också att 
behov av kompetensutveckling inom området samverkan, vilket planerades vara ämnet för 
två frukostmöten framöver.  
 

Utifrån kartläggningen av samverkansprocesser som påbörjades 2018 och slutfördes i maj 
2019 skulle förslag på nya och/eller utfasning av befintliga ineffektiva samverkansformer 
presenteras. Detta utmynnade i att arbetsgruppen AAS5 som inte längre hade något formellt 
uppdrag lades på is.  

För att underlätta besättningen av representanter till arenagrupperna togs även beslut om 
att slå ihop de tidigare 14 arenagrupper i Jönköping till 6. Denna nystart kom att kallas 

 
3 I nätverk Norra Sydsverige ingår förbundschefer och process/verksamhetsutvecklare från 
samordningsförbunden i Blekinge, Kalmar, Halland, Värend, Sunnerbo, Höglandet, Finnveden, Gotland och 
Södra Vätterbygden. 

4Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, är ett språkrör för samordningsförbunden i Sverige 

 
5 Arbetsgruppen Arbete, studier och sysselsättning (AAS) involverar Psykiatriska kliniken Jönköpings 
sjukvårdsområde, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Jönköpings kommun. Nätverket 
uppdrag har varit att fördjupa kunskapen om de olika parternas ansvarsområden avseende målgruppen ur ett 
gemensamt perspektiv, utbyta aktuell information med övriga parter, följa upp gemensamma verksamheter 
och gemensamma projekt inom ämnesområdet, samt gemensamt aktivt planera och verka för att målgruppen 
får tillgång till arbete eller studier, arbetsrehabiliterande insatser eller en sysselsättning. 
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Arenasamverkan 2.0. Under hösten 2019 låg dock Arenasamverkan i Jönköping på is. 
Arbetsförmedlingens uppdrag som sammankallande avslutades efter sommaren och 
försörjningsstödet tog över ansvaret i Jönköping. På grund av nyrekrytering av chef och 
vakanta tjänster fanns det inte någon som sammankallade till möten vilket medförde att 
även tidigare välfungerande grupper inte träffades under hösten. Arenagrupperna i Habo 
och Mullsjö som inte påverkades av omorganisationen fortsatte träffas som vanligt. 
Arenagruppen inom psykiatrin lades ner eftersom man i sitt ordinarie arbete har 
regelbundna träffar med kommunens försörjningsstöd samt då behov finns även bjuder in 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Tillsammans med processutvecklaren i Finnveden samt representanter från Höglandets 
samordningsförbund togs en mall för hanteringen av buggrapporter fram. Med inspiration 
från Samordningsförbundet Göteborg Centrum kom denna att kallas Lex Heller6 och 
presenterades på vårkonferensen7 i april. Rapporten är tänkt att användas i hela länet och 
under 2019 rapporterades två buggar in Södra Vätterbygden samt två 2020. 

Ett stort arbete under 2019 var att sätta sig in i och förbereda material inför beslut om att 
delta i Insatskatalogen, samt att efter beslut i augusti påbörja arbetet med att samla in 
material för Insatskatalogen. Katalogen är ett digitalt verktyg för att lättare hitta rätt insats 
för rätt individ. 
 
Med utgångspunkt i nationalekonom Ingvar Nilssons rapport ”Så mycket bättre - 
Samordningsförbund 2.0” samt det undertecknad och processutvecklare i Finnveden som 
nykomlingar i samordningsförbundsvärlden kunde se var att det fanns en möjlighet att 
utveckla förbunden för att nå ett steg högre. Från att genomföra samverkansprojekt där vi 
medverkar till att rehabilitera enskilda individer till att arbeta mer strukturellt för att minska 
utanförskap i samhället. Detta utmynnade i en skrivelse till beredningsgrupp och styrelse i 
båda förbunden som togs väl emot och en förändringsprocess tog fart. Den 10 september 
tog beredningsgrupp och styrelse tillsammans avstamp i förbundets uppdrag under ledning 
av Mattias Bergström, förbundschef på Samordningsförbundet Centrala Östergötland och 
samtalade kring, samt formulerade en gemensam inriktning och strategi för det framtida 
arbetet inom förbundet. Man tog även beslut om att fortsätta strategiarbetet och planerade 
in tre gemensamma strategidagar med styrelse och beredningsgrupp under 2020. 
 
Under 2019 gjorde processutvecklaren besök i samordningsförbunden i Värend, Centrala 
Östergötland, Sjuhärad och Sunnerbo. Tillsammans med Finnvedens samordningsförbund 
anordnades även ett studiebesök i Samordningsförbundet Göteborg Centrum. 
Processutvecklaren har tillsammans med förbundschef deltagit i möten med nätverket Norra 

 
6 Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer 
brister. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla 
välfärdssystemet till fördel för medborgarna. Detta förväntas skapa större möjligheter för strategisk påverkan i 

frågan. Namnet Lex Heller anspelar på författaren Joseph Heller, som skrev romanen Moment 22. Moment 22-
syftar i dagligt tal till en inlåsningseffekt för individen på grund av olika regelsystem/lagar 
 
7 Vårkonferensen är en årlig sammankomst som anordnas gemensamt i länet där beredningsgrupper och 
styrelser från Södra Vätterbygden, Höglandet och Finnvedens samordningsförbund deltar. 
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Sydsverige. Processutvecklaren har även deltagit på KNUT-konferensen8 i Södertälje, NNS-
konferensen och den nationella konferensen för Samordningsförbunden.  
 
2020 
Första halvåret 2020 lades ett stort fokus på att samla in information, bearbeta och 
sammanställa det material som ligger till grund för texterna i Insatskatalogen. Detta var ett 
gediget arbete som tog mycket tid i anspråk. Att vara katalogadministratör innebär även att 
delta i fysiska eller i senare fall digitala träffar med Insatskatalogens redaktion samt andra 
katalogadministratörer i landet. Lanseringen av Insatskatalogen var planerad att genomföras 
i samband ett frukostmöte men fick på grund av pandemin spelas in i förväg och lanseras 
digitalt den 19 maj. Lanseringen uppmärksammades i media.  
 
Under våren tog arbetet i Arenasamverkan 2.0 fart. Processutvecklaren deltog på samtliga 
fungerande Arenagrupper i början på året och har vid två tillfällen haft träff med 
försörjningsstödets representanter. Det planerade årliga frukostmötet med 
arenarepresentanterna fick ställas in på grund av corona och Arenagrupperna har efter lite 
vacklande kommit igång med digitala/halvdigitala möten efter sommaren.  

 
I juni beviljades Mullsjö medel till projektet Etableringsstödjare och Habo till projektet ARCH-
ArbetsmarknadsRehabCoach i Habo. I båda fallen agerade processutvecklaren bollplank i 
formulerandet av ansökan tillsammans med förbundschef. Processutvecklaren sitter med i 
projektens styrgrupper.  
 

  I mars genomfördes årets första strategidag tillsammans med moderatorerna och 
inspiratörerna Johan Karltun, Tekniska Högskolan i Jönköping och Erik Havemose, Havemose 
Consulting AB. Dagen resulterade i tankar kring hur vi uppfattar samordningsförbundets 
uppdrag, hur vi skapar resultat och en början till vision. Inför det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av förbundets nya vision och strategi samlade processutvecklaren 
medarbetarna i de projekt som förbundet finansierar för att ge beredningsgrupp och styrelse 
ett underlag och en bild av vad som gör att vi lyckas hjälpa människor vidare och vad som 
gör att vi ibland misslyckas. Den 14 september samlades vi till den andra gemensam 
strategidagen tillsammans med Johan och Erik. Arbetet med att hålla ihop strategidagarna 
har varit ett samarbete mellan undertecknad, processutvecklaren i Finnveden och 
förbundschef. Processutvecklaren deltog därför även på Finnvedens strategidagar i 
september.  

 
 2020 har varit ett annorlunda år där pandemin har påverkat både uppdraget som 

processutvecklare och förbundet i stort. Vi har inte haft några frukostmöten under året och 
har endast haft en utbildning i arbetsmetoden Supported Education, SEd som gick digitalt. 
Alla konferenser och samlingar har ställts in och nätverk Norra Sydsverige (numera Kust till 
kust) hann endast träffas en gång fysiskt med Södra Vätterbygden som värd innan pandemin 
slog till. I november gick undertecknad utbildningen ”Att leda utan att vara chef” 

 
8 Syftet med arbetet inom KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling) är att gå ”från tro till vetande” genom ett 
långsiktigt och sammanhållet kompetens- och metodutvecklingsarbete utifrån behov hos klienten. Samarbetet 
i partnerskapet startade 2007 och har t o m 2012 delfinansierats av Europeiska Socialfonden, den fortsatta 
finansieringen har fyra kommuner stått för; Södertälje, Sundbyberg, Salem och Nynäshamn. Sedan 2019 är 
Värmdö en del av KNUT-partnerskapet, samt Haninge sedan 2020. 
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tillsammans med processutvecklare i Finnveden och förbundschef, även denna var 
webbaserat.  

  

4. Resultat 
Eftersom ingen mätning gjordes innan projektets början är det svårt att jämföra resultaten 
över tid. Dock skickades en enkät ut i slutet av 2020 till styrelse, beredningsgrupp och 
medarbetare i de projekt som förbundet finansierar (se bilaga 2). Detta för att få en liten 
inblick hur processutvecklarens arbete har bidragit till ökad samverkan. 14 personer svarade 
på enkäten, av dessa var 11 från styrelse eller beredningsgrupp och tre från de finansierade 
verksamheterna.  
 
 

I utvärderingen ansåg nästintill samtliga 

att processutvecklaren bidragit på ett 

positivt eller mycket positivt sätt till att 

förstärka samverkan mellan förbundets 

sju aktörer. Detta i första hand genom 

initiering och sammanhållande för 

gemensamma insatser, utbildning med 

mera.  

 

Man ser också att processutvecklaren 

på ett markant sätt fört processen och 

utvecklingen av förbundet framåt samt 

att detta arbete kan göras ännu mer 

”hands on”. Projektet har inneburit att 

skav och passivitet uppmärksammats, 

vilket behöver följas upp. Generellt 

anses att processutvecklaren har varit 

klart bidragande till en positiv 

utveckling av förbundets arbete.  

 

De flesta anser att man fått det stöd 

man efterfrågat. Stödet kan bestå i att 

komma med nya tankar och idéer, att 

vara behjälplig i att göra ansökningar till 

nya projekt och att stötta i uppstarten 

av dessa projekt. Någon skriver att 

behovet av stöd inte har funnits varför 

man svarat varken eller.  
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Utvärderingen visar att de önskningar 

man haft kring kompetensutveckling, 

inspirationsdagar och frukostmöten har 

tagits emot på ett bra sätt.  

 

 

 

 

 

På frågan om utbildningar, 

föreläsningar och inspirationsdagar har 

motsvarat de förväntningar man haft 

vad gäller kvalitet, mängd och relevans 

svarar de flesta mycket positivt eller 

positivt. Men precis som någon skriver 

har 2020 varit ett mycket speciellt år 

där dessa aktiviteter fått stå tillbaka.  

 

 

Upplevelsen av att processutvecklaren 

har bidragit på ett bra sätt till att hitta 

rätt kontaktvägar mellan 

organisationerna är hög. 4 personer 

svarade mycket bra och resterande 

svarade bra.  

 

 

 

Eftersom projekten sällan är 

involverade i Arenasamverkan fick 

endast beredningsgrupp och styrelse 

frågan om man upplever att 

Arenasamverkansgrupperna fått det 

stöd de efterfrågat av 

processutvecklaren. Många ansåg att 

processutvecklaren bidragit på ett 
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mycket positivt sätt i stödet till Arena medan någon var lite mer tveksam.  

 

Statistiken från SUS visar att deltagandet från kranskommunerna har ökat, om än blygsamt i 

de projekt som samordningsförbundet finansierar. Projekt Hälsoskola genomfördes under 

2019 med två grupper i Vaggeryd vilket förklarar den höga andelen deltagare. Under 2020 

beviljades Habo och Mullsjö medel till projekt ARCH-ArbetsmarknadsRehabCoach i Habo 

respektive Etableringsstödjare i Mullsjö. Detta kommer att rejält öka andelen deltagare i 

dessa kommuner under 2021. Projekt SE-N, Supported Employment för nyaanlända i 

Vaggeryd som beviljades medel under 2019 men som på grund av personalomsättning och 

pandemin ännu inte registrerat några deltagare kommer också att öka antalet deltagare från 

Vaggeryd.  

      
 

     

  2016 2017    2018   2019   2020 

  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Habo 1 1 3 2 4  3 3 3 5 3 

Mullsjö 1 1 1 1 1  5 5 5 4 4 

Vaggeryd 0 0 0 1 1  1 13 2 2 0 

      
 

     

 

5. Ekonomi 
Nedanstående är en redovisning av de resurser som beviljats projektet samt dess utfall. 

Under större delen av 2020 kunde processutvecklaren inte arbeta på kontoret i Vaggeryd 

pga pandemin samt fuktskador i lokalerna. Detta har inneburit att lokalkostnaderna är lägre 

än förväntat. Pandemin innebar också att konferenser, resor och utbildningar fått ställas in 

vilket gör att kostnaderna för detta är låga. 50.000kr var initialt avsatta för att göra en extern 

utvärdering av projekt SAMS. Detta har inte ansetts nödvändigt.  

 

 Budget 2018 - 2020 
 

Utfall 

Personalkostnader 1 538 100 kr 1 620 066 kr 

Lokalkostnader 87 000 kr 51 520 kr 
Data, telefon mm 68 000 kr 53 231 kr 

Utbildning, resor mm 116 000 kr 34 821 kr 

Utvärdering 50 000 kr  - 

   
Totalt 1 859 100 kr 1 759 638 kr 
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6. Diskussion  
Det huvudsakliga uppdraget i projekt SAMS har varit att förstärka samverkan mellan 
förbundets samtliga sju parter. Detta har varit ett brett och till viss del ospecifikt uppdrag. 
Initialt träffade processutvecklaren samtliga medlemmar i beredningsgruppen för att få en 
förståelse vad som rymdes inom uppdraget. Alla hade egna tolkningar av vad som 
behövdes för att öka samverkan. Detta är förvisso inte särskilt överraskande eftersom vi 
tenderar att utgå från vårt eget perspektiv när vi tolkar en situation. I den utvärdering som 
gjorts ansåg nästintill samtliga att processutvecklaren bidragit på ett positivt eller mycket 
positivt sätt till att förstärka samverkan. Vad är det då som har bidragit till detta resultat? 
Precis som att uppdraget kan uppfattas som lite ”luddigt” är även svaret inte helt tydligt.  

En framgångsfaktor är troligtvis att förbundet har fått in ytterligare en resurs som kan ta tag 
i och utveckla det som tidigare inte hunnits med. Något som efterfrågats var en ökad 
samverkan mellan projekten som förbundet finansierar. Detta är något som 
processutvecklaren haft möjlighet att initiera och utveckla. Samverkan mellan projekten är 
viktig för att ta tillvara på varandras erfarenheter och kunskaper för att utveckla den egna 
verksamheten och därmed hjälpa deltagarna vidare mot arbete.  

Processutvecklaren har även haft huvudansvaret för Arenasamverkan. Syftet med 
Arenasamverkan är att personer med behov av stöd från fler än en av aktörerna ska få så 
snabb och korrekt hjälp som möjligt. Denna samverkan ökar också de anställdas kunskap om 
och förtroende för övriga organisationers sätt att arbeta. På processutvecklarens initiativ har 
det också gjorts en omorganisation och ett omtag kring Arena. Från att tidigare varit 14 
Arenagrupper i Jönköping är det idag 6stycken. Detta har underlättat avsevärt för kommun, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som inte längre behöver bidra med lika många 
representanter.  

Processutvecklaren har haft förmånen att tillhöra AME i Vaggeryd och därmed fått en insyn 
i arbetet på plats. I och med uppdraget att kartlägga samverkansprocesserna mellan 
parterna fick processutvecklaren även möjlighet att träffa en stor del av parternas ordinarie 
verksamheter vilket lett till en ökad förståelse för hinder och möjligheter i samverkan samt 
ett utökat kontaktnät. Detta kontaktnät har sedan kunnat användas som ett bidrag till 
organisationerna för att hitta rätt kontaktvägar mellan varandra. Uppdraget fick även som 
konsekvens att kunskapen om förbundet och dess uppdrag ökat.   

Ett annat viktigt fokus har varit att fler boende i Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska få del av 
stöd som finansieras av förbundet. Vad vi kan se av statistiken i SUS har deltagandet från 
kranskommunerna inte ökat markant under projekttiden. Emellertid är förbundets insatser 
väl kända hos handläggare ute i verksamheterna. Att åka till Jönköping från kringliggande 
kommuner är ett hinder för förbundets målgrupp. Ett framgångsrikt koncept har därför varit 
att förlägga finansierad verksamhet ute i kommunerna istället. Projekt Hälsoskola där 
processutvecklare varit projektledare bidrog till att fler individer från kranskommunerna fick 
ta del av förbundsfinansierad verksamhet. Vaggeryd, Habo och Mullsjö kommuner har även 
samtliga fått projekt beviljade under 2019/2020. Covid-19 pandemin har fördröjt uppstarten 
av projekten men förhoppnings kommer vi att under 2021 få se ett mycket större 
deltagande från dessa kommuner i förbundets verksamheter.  
 
Att komma in med nya ögon i ett sammanhang har sina fördelar. Med inspiration från 
omvärldsbevakning och en personlig kontakt med andra samordningsförbund samt 
nationalekonom Ingvar Nilssons rapport om Samordningsförbunden 2.0 kunde 
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processutvecklare se att förbundet hade potential att göra ännu mer än det goda arbete 
man redan gör. Tillsammans med kollegan i Finnveden skrevs ett dokument kring dessa 
tankar som på ett mycket positivt sätt mottogs av beredningsgrupp och styrelse. Detta har i 
sin tur resulterat i ett strategiarbete som påbörjades 2019 och fortgår framåt.  
 
 

7. Avslutande reflektion 
Projekt SAMS får ses som ett framgångsrikt projekt eftersom man nu tagit beslut om att 
permanenta tjänsten. Tanken med tjänsten som processutvecklare och det uppdrag som det 
innebar har emellertid ändrats längs vägen. Detta beror till viss del på processutvecklarens 
personliga kunskaper, egenskaper och erfarenheter men även på beredningsgrupp och 
styrelsens sammansättning och upplevda behov, samt hur omvärlden har förändrats under 
projekttiden. Denna flexibilitet i uppdraget tänker jag är viktig att behålla.  

Man bör även poängtera vikten av ett kollegialt samarbete. Förbundschef tillsammans med 
processutvecklare i Södra Vätterbygden och Finnveden bildar ett välfungerande team. Vi har 
efter en lära-känna-process hittat våra styrkor och svagheter och ser idag att vi kompletterar 
varandra på ett mycket bra sätt.  

 

8. Slutord från förbundschef 
När jag började som förbundschef, då på halvtid, var det både utmanande och frustrerande 

att märka att det fanns ett så stort behov av stöd till utveckling av samverkan. Jag såg att 

förbundet kunde bidra med mer vad gäller kontakter, kompetens, utveckling av ny 

verksamhet och mycket annat. Samtidigt fanns många administrativa arbetsuppgifter som 

måste skötas på grund av lagstiftningen. 

Projekt SAMS, SAMverkan i Södra Vätterbygden har inneburit att förbundet kunnat bidra 

betydligt mer aktivt till utvecklingen av samverkan i Södra vätterbygden. Vi har bl a kunnat 

genomföra gemensam kompetensutveckling för många fler än vi kunnat tidigare. Förbundet 

har blivit en aktiv part som många räknar med i Södra vätterbygden. 

Att Mia kom in som processutvecklare har även för mig inneburit många kvalitetsvinster: vi 

har kunnat hjälpas åt med utvecklingsfrågorna, samarbetet med beredningsgruppen, 

kompetensutveckling, hemsidan och mycket annat. Samtidigt har jag haft lite mer tid att 

klara administrationen men framför allt engagera mig i utvecklingsfrågor tillsammans med 

andra förbundschefer och nationella aktörer. Så det är med stor glädje jag fortsätter det 

nära samarbetet med vår gemensamma nya verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson, nu när 

projektet implementeras. 

 


