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Minnesanteckningar från Utvecklingsrådet NVSam (via Teams)  

2021-02-17 kl 09:00-12:00 

Närvarande:  

Riitta Högberg, Försäkringskassan 

Hanna Stålarv, Hallstahammars kommun 

Bengt Eriksson, Surahammars kommun 

Sofia Ekman, Norbergs kommun 

Henrik Nyström, Fagersta kommun 

Sandra Åhman, Region Västmanland 

Annelie Eriksson, Skinnskattebergs kommun 

Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund 

 

Gäst: 

Mikael Holmlund, Förbundschef Samordningsförbundet Umeåregionen  

 

Analysgrupp - gemensamt faktabaserat arbetssätt  

Mikael Holmlund, förbundschef i Samordningsförbundet Umeåregionen, berättar 

om deras arbetssätt med en partsgemensam analysgrupp.  Gruppens uppdrag är att 

beskriva hur livssituationen ser ut på ett övergripande plan för de människor som 

kommer i kontakt med förbundets medlemmar och som står utanför den reguljära 

arbetsmarknaden av något skäl. Detta avser människor som uppbär försörjning i 

trygghetssystemet men kan även i vissa fall röra människor utan offentlig ersättning, 

till exempel ofrivilligt hemmasittande.  

Mikaels PP-bilder bifogas.  

 



Hälsoinsatser för nyanlända – förfrågan från Region Västmanland  

Utvecklingsrådet har under hösten 2020 diskuterat en förfrågan från Region 

Västmanland om norra länet är intresserade av att delta i projekt Hälsoinsatser för 

nyanlända som drivs i KAK-området med stöd från Samordningsförbundet Västra 

Mälardalen. Projektet syftar till att bidra till målet om en god och jämlik hälsa genom 

att bland annat identifiera behovet av riktade hälsoinsatser för utrikesfödda/ 

”nyanlända” samt att ta fram en hållbar struktur för hur regionens verksamheter kan 

möta behovet av hälsoinformation. 

Vid efterföljande möte med projektledningen har vi diskuterat behovet och 

möjligheten för professionella hos vårt förbunds parter att ta del av en 

utbildningsinsats för att kunna ge korrekt och adekvat basinformation om hälsa för 

målgruppen.  

En enkel inventering har gjorts hos förbundets parter och ett 30-tal personer är 

intresserade. (SFI, kommuners arbetsmarknadsenheter, försörjningsstöd, 

folkhögskolan). Utvecklingsrådet är positiva till att Samordningsförbundet 

tillsammans med Regionen arrangerar en sådan utbildning. Beslut om finansiering 

kommer i så fall att tas upp i Samordningsförbundets styrelse i maj.  

 

Indikatorer Finsam 2019-2020 

Indikatorer Finsam är ett nationellt och lokalt verktyg för uppföljning av finansiell 

samordning av rehabilitering (Finsam), och söker svar på frågan ”Hur vet vi att det blir 

bättre?”.  Via indikatorerna kan vi följa utveckling inom och runt de individinsatser som 

parterna driver med samordningsförbundets stöd, men också den strukturella utvecklingen i 

samverkan mellan myndigheterna.  

Det finns 15 indikatorer och för 14 av dem finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt 

framtagna mått. Fem respondentgrupper: deltagare i individinsatser (pågående och 

avslutade), personal i insatser, parternas chefsgrupper (Utvecklingsrådet) och 

styrelseledamöter.  

Under nov 2019 — okt 2020 har totalt 118 enkäter samlats in. (93 enkäter året innan). 

Här redovisas några av de resultat som indikatorerna visar utifrån enbart enkäterna från 

avslutade deltagare. Jämförelsen (röda staplarna) är från 42 andra Samordningsförbund i 

landet.  



 

 

 

 

 



Vi har också sammanställt varje indikator, med samtliga respondentgruppers svar, hur 

samverkan i förbundets står sig jämfört med rikssnittet (högre eller lägre, markerat med grönt 

och rött)  och en jämförelse inom egna förbundet mellan 2020 och 2019 (högre, lägre eller lika, 

markerat med pilar). I sammanställningen redovisas inte könsuppdelad statistik, då det i 

alltför få enkäter har uppgivits kön.  

Nr Indikator NVSam 

jämfört 

med 

rikssnittet 

NVSam 

2020 

jämfört 

m 2019 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

Högre  

2 Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen Högre  

 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån 

varje deltagares förutsättningar 

Högre   

4 Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den 

enskildes samordnade rehabiliteringsprocess 
Högre  

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktions-

nedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta 

Lägre  

6 När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren 

att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 

onödiga dröjsmål 

Högre  

7 Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

Högre  

8 Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt 

Lägre  

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl 

från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper 

av deltagare 

Högre  

10 Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella 

krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt 

Högre  

11 Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara 

och säkra över tid (Finns ännu inga mått) 

Ej svar  

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, 

upprätthålla och underhålla relationer 

Högre  

13 Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt Högre  

 

14 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

Lägre  

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser 

utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

Ej svar  

 

Resultaten behöver analyseras gemensamt i bland annat förbundsstyrelsen, i styrgrupperna 

för Samordningsteam och i Utvecklingsrådet.  

  



Förstudie förutsättningar för Fontänhus i Västmanland 

De tre Samordningsförbunden i Västmanland har gemensamt beslutat att låta genomföra en 

förstudie för att reda på om det finns behov och förutsättningar för att starta Fontänhus i 

länet. Studieförbundet Vuxenskolan (Lena Bergquist) har fått uppdraget. Förstudien pågår 

mars - augusti, och kommer redovisas i september 2021.  

 

Regeringsuppdraget om arbete mot våld i nära relationer – lägesrapport 

Försäkringskassan – alla försäkringsutredare har fått utbildning om våld. FK länkar till 

kommunernas hemsida avseende vilket stöd som finns att få.  

Arbetsförmedlingen – alla medarbetare som har direktkontakt med arbetssökande ska 

rutinmässigt ställa frågor om våld.  

Region Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland - bjuder under våren in till en 

tvådagarsutbildning om våld mot personer med funktionsnedsättning. Utbildningen 

innehåller grundläggande kunskap om våld i nära relationer och specifikt våld mot 

personer med funktionsnedsättning. Målgrupp är yrkesverksamma i Västmanland 

som arbetar med eller möter personer med funktionsnedsättning.  

Mer info via Maria Lehrberg på Länsstyrelsen.  
 

Nästa möte i Utvecklingsrådet 

21 april kl 9-12. (Teams)  

 

 

 

 

 

Vid penna och dator/Ann Rilegård 


