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Förord 
Denna rapport är en beskrivning av det första året i samverkansinsatsen ENIG som är en av 
Samordningsförbundet i Jämtlands län finansierade utvecklingsinsatser inom Östersunds 
upptagningsområde. Från och med i år har nu alla åtta kommuner i Jämtlands län en likartad insats gällande 
hållbar samverkan mellan kommun, hälso-och sjukvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Rapporten 
är författad av den av samordningsförbundet finansierade koordinatorn (Håkan Printz) och jag ensam står 
för innehåll och upplägg av rapporten.  För att få mer information, hör gärna av dig! 

 

2021-11-30 

Håkan Printz 

Koordinator ENIG 

Hakan.printz@ostersund.se 

Tel: 063-14 31 17, 070-640 31 17 
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Bakgrund och Mål 
Under våren 2020 färdigställdes en ansökan till Samordningsförbundet i Jämtland om en samverkansinsats 
som kallades ENIG (EN gemensam InGång). Ägare av denna femåriga insats var Östersunds kommun, Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och samtliga av samordningsförbundets parter fanns i ansökan med som 
medansvariga. Namnet ENIG härrör från SKL (nuvarande SKR:s) idé kring ”en lokal gemensam ingång” för 
alla personer i behov av samordnat stöd för att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Problemet 
noterade SKL var att: ”Dagens myndigheter i alltför hög utsträckning ser den enskilde som ett ansvar för 
någon annan”. Syftet med ENIG är tvärtemot detta: att skapa ett ökat gemensamt ansvar och tillskapa tydliga 
samverkansrutiner med individens behov i fokus. 

Ansökan beviljades och i januari 2021 anställdes en koordinator (undertecknad) på Sektor Kompetens 
Arbete och Försörjning inom Östersunds kommuns Social- och Arbetsmarknadsförvaltning. 

Behovet som skulle bemötas var att individer som ”står långt ifrån” arbetsmarknaden ofta inte får det 
samlade stöd de behöver. Ibland får de istället parallella, men motstridiga, insatser från parterna medan 
vissa andra faller helt mellan stolar och nås inte alls av de insatser som skulle kunna vara verkningsfulla.  

Insatsen har som syfte att skapa större förståelse för varandras verksamheter, bidra till en samsyn, undvika 
missförstånd och frustration hos handläggare, minimera risker för att personer faller mellan stolar och 
verka för att resurser och kompetens hos parterna används optimalt. Målet är att finna bästa lösningar för 
den enskilde individen där varje part tar ett ansvar för sin del av helheten och bidrar med sina resurser. 

Kort sammanfattning av ansökan 

- Målgruppen beskrivs som personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver 
samordnat stöd från minst två av förbundets parter. 

- Insatsens inriktning: En koordinator anställd av Östersunds Kommun får ansvar för att ”bygga en 
hållbar samverkansstruktur på flera nivåer”. En samverkansgrupp bestående av personer från de 
olika parterna ska utveckla formerna för det individnära samverkan genom att använda en 
gemensam individuell samplanering med individen i fokus. Samverkansgruppen får ett ansvar och 
mandat att bidra till kunskapsspridande om den egna organisationens resurser till övriga, ta del av 
och sprida kunskap från de övriga parterna till sin egen organisation och tillsammans med de 
andra finna lösningar kring enskilda individer. Med andra ord: att ha ett lösningsfokus både i 
samverkansarbetet i stort och kring enskilda individer. 

- Eventuell tilläggsansökan med medverkan från regionen: I ansökan beskrivs ett behov av att 
genom en ny ansökan stärka hälso- och sjukvårdens viktiga roll inom arbetsrehabilitering. Hur 
denna medverkan skulle utformas blev sedan en viktig del av insatsens uppstartsfas. 

- Metodmässiga utgångspunkter: (som ska ses som några allmänna grunder för samverkansarbetet) 
o Människosyn: Individens egenbestämmande, samhällets behov av allas människors 

erfarenheter och kompetens. Samtidigt har samhället en skyldighet att ge människor en ny 
chans, och en ny…. 

o One Stop Shop: Ta lärdom från ett internationellt koncept för att kunna ge individer samlat 
stöd från flera parter parallellt. 

o Lösningsfokus: Fokus på lösning snarare än hinder. Både i individarbetet och strukturellt. 
o Motivationsteorier: Alltid ha individens egen motivation i fokus i förändringsarbete. 
o Stegförflyttningsmodeller: Tydliggöra (fram)steg på vägen mot det önskade läget. 
o Strukturerade samverkansmöten: Använda individuell samplanering med individen i fokus 

enligt ”utökad SIP” som metod.  
o Kunskap om funktionsvariationer: Använda och sprida kunskap om funktionsvariationer 

och anpassningsmöjligheter i individernas planer 
o Push och Pull: Alltid ha med ett arbetsmarknadsperspektiv där arbetsgivares behov av 

kompetens tas i beaktande. 
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- Fokusområden: Insatsen svarar mot samordningsförbundets prioriteringar: Unga vuxna, 
Länsgemensamma insatser, Inkluderande arbetsmarknad, Långsiktighet, Deltagarinflytande och 
Jämställdhet 

- Mål: Delas upp i tre nivåer: 
o Strukturmål: En hållbar samverkansstuktur är tillskapad som ger effektivare utnyttjande av 

gemensamma resurser  
o Kompetensmål: Medarbetare hos parterna har fått kunskap och kompetens inom området 

och är väl förtrogna med hur samverkan ska ske  
o Deltagarmål: Deltagare upplever delaktighet, har inflytande i sin planering och har fått en 

tydlig plan mot arbete, studier och försörjning 
- Tidplan: Insatsen inleds med en Uppstartsfas: bestående av förankrings- och förberedelsearbete 

och omvärldsanalys samt bildandet av operativt samverkanteam, skrivande av lokal 
överenskommelse med mera. Därefter påbörjas genomförandefasen med aktualiseringar av 
faktiska deltagare, fortsatt omvärldsbevakning, metodutveckling och ständig förbättring och 
anpassning av samverkan. 

 

ENIG i praktiken:  

Redan inledningsvis stod det klart att insatsen i Östersund behövde ett delvis annat fokus än de övriga 
samordningsförbundsfinansierade insatserna i länet: ett större strategiskt fokus och stort behov av 
förankringsarbete. Individarbetet behövde spridas på fler handläggare för att därmed kunna skapa ett 
större lärande. En begränsning i målgrupp skulle också behöva göras (geografiskt eller åldersmässigt), samt 
att Koordinatorn skulle behöva få en mer samordnande roll i motsats till de mindre kommunerna där 
samordnaren/ koordinatorn gör det mesta av det individnära arbetet 

Insatsen ENIG kan beskrivas i tre nivåer: 

- Strategisk (skapa samverkansstruktur och samverkanskultur, förankringsarbete, spridning mm) 
- Metod, Kunskapsspridande (arbeta för att finna gemensamma metoder och modeller: inom ENIG, 

men även länsövergripande) 
- Individnära (”deltagare” får en insats: ”samplanering” som sedan utvärderas och efterfrågas feed-

back från). 

Koordinatorn arbetar på samtliga nivåer. Det övergripande syftet är ett förändrat (och förbättrat) arbetssätt. 
Inte endast att nå de deltagare som under projekt/ insatstiden är i behov av samplanering. 

ENIG:s arbetsmodell i korthet (den individnära delen) 

- De metoder som ska användas, utvecklas och utvärderas är: 
o En månatlig träff för Samplaneringsteamet. Träffen har två delar: en del för gemensam 

kunskapsutveckling och en del där avidentifierade individärenden lyfts. Gruppen kommer 
med rekommendationer kring fortsatt arbete och om huruvida det ska genomföras en 
individuell samplanering och vilka parter som då bör vara med. I forumet skapas 
gemensamt lärande, alla deltagare delar med sig av sin organisations arbetssätt och 
resurser, alla bidrar till att systematiskt identifiera och lyfta brister i arbetssätt och rutiner, 
samt att till styrgrupp påtala behov av insatser som idag inte kan tillhandahållas. 

o Individuell Samplaneringträff (inklusive förträff och ev uppföljningar). Metodiken 
kommer till stor del från SIP metodiken men har anpassats till att samtliga parter kan kalla 
till och genomföra en sådan samplanering (med individen med) och: När någon part kallar 
så ska andra komma! Deltagarna i Samplaneringsteamet stödjer sina kollegor och sin 
organisation att genomföra dessa träffar på ett bra sätt och att sprida den färdigheten 
vidare till så många som möjligt.  
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Konsekvenser av vald strategi för insatsen: 

- Individarbetet kring samplaneringarna genomförs av fler handläggare 
- Insatstiden är den tid som individen är föremål för faktiskt samplanering. Fortsatt planering för 

individen hos EN part är därför inte projektrelaterat och kommer inte att utvärderas 
- Det innebär relativt kort insatstid vilket kommer påverka mätbara resultat i förhållande till tydliga 

stegförflyttningar kring försörjning, arbete etcetera. 
- Borde kunna innebära en större genomströmning av ärenden vilket ger bredare underlag för 

utvärdering av kvaliteten på insatsen. 
- I och med att samplaneringarna sprids på fler handläggare ökar kunskapsspridningen av 

arbetssättet. 
- De önskade resultaten av samplaneringsinsatsen är av typen: 

o Personen har fått en part som är huvudansvarig för vidare planering 
o Personen har fått stöd i att komma igång med en önskad planering  
o Personen har blivit nöjd, lyssnad på, mötts med respekt, fått en ökad känsla av 

sammanhang och egenmakt, mm 
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Aktiviteter under året 

 

 

Januari- juni 

Enligt ansökan skulle insatsen inledas med en uppstartsfas med omvärldsorientering, kartläggning av 
styrgruppen och andras förväntansbild, övrigt förankringsarbete, fastställande av målgrupp, undersöka 
psykiatrins medverkan, genomföra inledande workshops, planera utbildningsinsatser, fastställa vissa 
administrativa rutiner, skriva lokal överenskommelse mm.  

- Förankringsarbete/ nätverkande: Koordinatorn har medverkat i diverse olika processer med 
anknytning till ENIG: som att medverka i styrgrupp ett närliggande ESF projekt, delta i en större 
processkartläggning kring lokal arbetsmarknadspolitik i kommunen inför att förändra och förbättra 
internt arbetssätt och samarbetsformer med andra parter. Det har varit helt avgörande att få 
möjlighet lyfta och påminna om samarbetsfrågornas betydelse i kommunens stora interna 
förändringsarbete. Koordinatorn har även nätverkat med andra kommuner i landet kring 
samverkan, samt medverkat i framtagande av en internationellnationell utbildning av 
koordinatorer inom ”One Stop Guidendence Center” för unga i NEETs gruppen.  

- Om- och in-världsorientering, Kontakter med övriga insatser i länet och andra liknande insatser i 
landet. Sätta sig in i samordningsförbundens uppdrag och syfte regionalt och nationellt. 

- Inledande intervjuer med styrgruppsmedlemmar (och andra) visade på en påtagligt gemensam 
problem- och behovsbild. Några vanliga kommentarer var: 

o Behov av ett grundligt förarbete inledningsvis 
o Detta med samverkan behöver vara allas ansvar 
o Bygg strukturen först, genomför samplaneringarna sedan 
o Både samverkansstruktur och samverkanskultur 
o Utmana oss i våra organisationer! 
o Lyft uppkomna hinder, behov och frågeställningar i styrgruppen 
o Alla ska vara generösa med att dela med sig av sina resurser 
o Vi ska inte bolla personer mellan varandra 
o Koordinatorns roll blir att se till att alla parter gör sitt jobb 
o Psykiatrins roll extra viktig! 
o Alltid ha ett fokus på behoven hos den enskilde 

 
- Styrgrupp  mars: Rapport från det inledande kartläggningsarbetet, psykiatrins medverkan 

betonades, beslut om att dra ihop en bred workshop beslutades 
- Styrgrupp april: Beslut om att ta fram en logga, beslut om att undersöka om psykiatrin kan delta i 

ENIG (vilket de inte gjorde inledningsvis), målgruppen avgränsades till unga under 30 år, operativ 
start flyttas till senhöst  

- Workshop maj: Genomfördes med hjälp av personal från SamJamt. 17 personer var inbjudna från 
alla parter. Både chefer, samordnare (motsvarande) och handläggare. Även här tydliggjordes  en 
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samsyn kring behovet av samverkan kring individer. Några kommentarer var: skicka inte personer 
mellan oss, genomför samplaneringar med individen i centrum, viktigt att få tydligt mandat 
operativt, behov av att kunna lyfta frågor uppåt, viktigt att få samtycke mm…… 

- Psykiatrins medverkan: Kontakt togs med psykiatrichef med fråga om att att medverka i 
styrgrupp 

- Styrgrupp  maj: Resultat från workshop presenterades, beslut tas om att skapa en 
”Planeringsgrupp/ implementeringsgrupp” med mellanchefer mm inför tillsättande av det operativa 
samverkansteam som därefter ska göra det individnära arbetet. Operativ start flyttas till november. 

- Skapandet av en ”planeringsgrupp” som brygga till det operativa samverkansteamet. Gruppen 
skulle sätta ramarna för arbetssättet och plocka ut ett operativt samverkansteam. Kort första träff i 
juni. 

- Styrgrupp juni: Frågeställningarna till planeringsgruppen diskuterades, psykiatrins medverkan i 
styrgruppen behövde fastställas, en tilläggsansökan till SamJamt om ca 50% tjänst från regionen 
skulle förberedas, koordinatorn fick då uppdrag att förbereda och hjälpa till, en fråga från SamJamt 
om medverkan i en utbildningsinsats kring BIP-studien presenterades. 

Aug-nov (dec) 

- Styrgrupp augusti: Psykiatrins medverkan i styrgruppen klar, Löpande återkoppling från, och 
inspel till planeringsgruppen, ansökan till SamJamt påbörjad,  

- Planeringsgruppens arbete avslutas: En operativ gruppsammansättning blev klar, arbetssättet, 
rollerna och omfattningen av parternas medverkan bestämdes och presenterades för styrgruppen 

- Styrgrupp november: Ansökan till SamJamt inskickad: det blev en 100% tjänst som 
rehabkoordinator där 50% avsätts för ENIG och resten till övriga insatser i länet, en logga till ENIG 
beslutad, arbetssättet i det individnära arbetet i ENIG fastställt utifrån Planeringsgruppens förslag 
enligt nedan: 

o Avidentifierade Case lyfts av handläggare hos parterna 
o Individuell samplanering ska alltid ske med individen ”med i rummet” 
o De ärenden som lyfts blir ”deltagare” och ska registreras i SUS som är det system som 

registrerar samordningsförbundets insatser 
o Alla parter kan kalla till samplanering och när någon kallar kommer de övriga! 
o Aktualisering och dokumentation sker hos varje part genom deras interna rutiner 
o Det kan behövas mer tid för samplaneringsteamet i ett uppstartsläge: 4 timmar förutom 

de 1,5 som tidigare beslutats om 
o De två metoder som ska utvärderas är  

 Den månatliga träffen i samplaneringsteamet och  
 De individuella samplaneringarna  

o Operativ start med deltagare sker i början av 2022 
o Deltagande i samplaneringsteamet uttagna: 

 En från kommunens försörjningsstöd 
 Två (eller fyra) från kommunens Kartläggningsteam  
 En från Arbetsförmedlingen 
 En från psykiatrin 
 En från primärvården 
 En från Försäkringskassans aktivitetsersättningshandläggare 

 
- Nov/dec: Årsrapport färdigställs och inskickas till Samordningsförbundet. En Lokal 

Överenskommelse ska presenteras till årets sista styrgrupp i december. Där ska parternas 
gemensamma åtaganden tydliggöras. En första träff med samverkansteamet är också inbokad i 
december. Därmed kan ”förberedelsefasen” i insatsen slutligen vara avslutad och det individnära 
arbetet påbörjas under vintern 2022. 
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Modellen för det operativa individarbetet ser nu förenklat ut enligt nedan (se bild): 

 

- En handläggare hos någon av parterna aktualiserar en deltagare i behov av samplanering genom 
att tillsammans med individen fylla i en avidentifierad blankett 

- Aktualisering och samtycke passerar genom representanten i Samverkansteamet och samlas sedan 
hos koordinatorn 

- Koordinatorn tar emot det avidentifierade ”caset” samt ett samtycke till att medverka i insatsen. 
Samtidigt inregistrerar koordinatorn ärendet i ”SUS” – ett registerprogram för FINSAM projekt. 

- På det månadsvisa mötet tas caset upp och diskuteras. Förslag och lösningar går tillbaka till 
initierande handläggare som därefter påbörjar en samplanering 

- Samplaneringsprocessen tar vid (representanten i teamet kan bistå handläggaren med det)  
- En Individuell samplanering genomförs med deltagare. De parter som behövs vara med kallas och 

ska enligt överenskommelse komma till mötet 
- När samplaneringen är genomförd (inklusive ev uppföljningar) avslutas ärendet i SUS och 

deltagaren får då även möjlighet att fylla i en ”indikatorenkät” om hur man upplevt 
samverkansinsatsen. 

- Målet är att individen påbörjat en planering där en part har huvudansvaret för vidare insatser. 
 

 

Tidsplan 
Enligt ansökan skulle starten vara augusti 2020. Starten fördröjdes dock av att tillsättning av koordinatorn 
blev klar först i januari 2021. 

Enligt ansökan skulle förberedelsefasen ”fas 1” endast hålla på endast några månader, men när insatsen väl 
började blev det klart att förankringsarbetet skulle behöva ta mer tid. Detta var väl kommunicerat med både 
styrgrupp och Samordningsförbundet. Enligt dem hade de flesta andra insatserna i länet haft en betydande 
förberedelsetid med olika workshops mm innan ansökan ens skickades in. Arbetssättet i Östersund skulle 
behöva se annorlunda ut än i de mindre kommunerna. Frågan om Regionens medverkan i styrgrupp och 
operativ grupp har tagit en del tid i anspråk, liksom bildandet av en ”mellangrupp” för förankring inom de 
olika organisationerna. 

I ansökan stod beskrivet en möjlighet att hälso- och sjukvården skulle kunna komma in med en 
tilläggsansökan till samordningsförbundet kopplat till ENIG. En del av koordinatorns arbete under hösten 
har varit att tillsammans med representanter från psykiatrin sammanställa en ansökan som sedan 
Samordningsförbundet styrelse beviljat under november.  

I skrivande stund (nov-21) har det operativa Samverkansteamet bokat sin första tid för att starta upp ett 
individnära arbete från januari/ februari. Det innebär att ”fas 1” slutligen är över och genomförandefasen 
börjar. Det strategiska, förankringsinriktade, omvärldsorienterande, relationsskapande och 
kompetenshöjande arbetet kommer dock att fortsätta under hela projekt/ insatsperioden. 
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Deltagare 
Inga deltagare har registrerats detta år. Hela året har varit en uppstartsfas. Målgruppen enligt ansökan var 
personer hos de olika parterna som ”står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver ha samordnat stöd från 
fler än en av förbundets parter”. 

Att göra en tydlig avgränsning av denna vida beskrivning blev helt nödvändig av göra för att få insatsen 
hanterbar. Olika lösningar diskuterades: att ge en insatsen en distriktsindelning kopplat mot 
hälsocentralerna, att göra en indelning efter behovsbild eller efter ålder. 

Styrgruppen beslutade att den ”primära/ inledande målgruppen” skulle vara unga under 30 år: de som i 
Sverige brukar kallas UVAS (Unga som Varken Arbetar eller Studerar) eller inom EU: NEETs (Not in Education 
Employment or Training). En orsak till detta var att det finns tydliga arbetsgrupper/ enheter inom flera av 
parterna som arbetade specifikt med unga: Navigatorcentrum, Unga Vuxna på Försörjningsstöd, Ung 
Framtid på Arbetsförmedlingen, Aktivitetsstödshandläggana på Försäkringskassan. Dock numera inte inom 
Hälso- och sjukvården, varken inom primärvård eller psykiatri.  

Behoven av liknande insats är lika stor för andra målgrupper och det har kommit önskemål om att utöka 
målgruppen i ett senare skede. I en första inventering av UVAS-målgruppens storlek kan konstateras att den 
är relativt omfattande och att det inte borde saknas troliga kandidater.  

Personal i insatsen 
En finns bara en anställd i ENIG: en koordinator (Håkan Printz) anställd på 100% är inom Östersunds 
kommun, Sektor Kompetens, Arbete, Försörjning. Rollen kan beskrivas som: att driva samverkansarbetet på 
flera nivåer, bevaka samverkansfrågor och metoder kring det, vara föredragande i Styrgrupp, 
sammankallande i Samverkansteam samt att administrera och rapportera deltagare in i olika system, följa 
upp resultat, lyfta gemensamma behov, avvikelser och agera kommunikatör och spridare av ENIG:s resultat 
och erfarenheter. 

Efter att Psykiatriansökan beviljats kommer från årsskiftet även en rehabkoordinator på 50% stötta upp 
ENIG:s arbete. 

Deltagare i Samverkansteamet blir sin organisations representant i den individnära samverkan. De ska 
lyfta avidentifierade enskilda ärenden, sköta inflödet av ärenden från sin organisation, bidra med sin 
organisations kunskap, resurser och erfarenheter, bidra till gemensam problemlösning, samt svara för 
kunskapsspridning från och till sin organisations medarbetare.  Personer som blivit uttagna att medverka är 
medarbetare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens Kartläggningsteam, kommunens 
Försörjningsstöd, samt Rehabkoordinatorer på Primärvården och på Psykiatrin 

Planeringsgruppen: Var en tillfällig grupp som valdes ut av styrgruppen för att ”sätta ramarna för 
arbetssättet och välja ut representanter att ingå i det operativa Samverkansteamet”. I Planeringsgruppen 
ingick huvudsakligen mellanchefer.  

Styrgruppen: Är projektets/ insatsens styrande organ, tillika LOKSAM-grupp, som består av:  

- Sektorchef Kompetens Arbete Försörjning på Östersunds kommun (ordförande) 
- Verksamhetsutvecklare på samma sektor (sekreterare) 
- Representant från Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Östersunds kommun 
- Sektionschef på Arbetsförmedlingen 
- Närvårdområdeschef, Primärvården, Region Jämtland Härjedalen 
- Enhetschef Psykiatrin, Region Jämtland Härjedalen 
- Enhetschef Försäkringskassan, Varaktigt nedsatt arbetsförmåga (från och med 2022), under detta 

året har det i stället varit en Enhetschef, Sjukförsäkringen 
- Koordinator ENIG (föredragande) 

 



9 
 

Utbildning- / kompetenshöjande insatser för personal 
Koordinatorn har deltagit i diverse omvärldsorienterande träffar, konferenser och utbildningar under året. 
Exempelvis: deltagit i konferenser anordnade av SKR, DUA delegationen och MUCF, medverkat i nationella 
nätverk kring arbetsmarknadsfrågor, kring införande av tjänsten KROM på Arbetsförmedlingen, med mera.  

Koordinatorn har också medverkat i ett strategiskt Erasmus+ projekt kallat CTP (Coordinator Training 
Program). Detta består av en 15 poängs högskolepoängskurs kring utvecklande av ”One Stop Guidence 
Center (OSGC)”: ett koncept som håller på att utvecklas inom ramen för Östersjösamarbetet och EU:s 
Flaggskepp: School to work och som handlar om utmaningen kring att möta unga utanför studier och 
arbete och risken för många unga att hamna i ett permanent utanförskap.  Utbildningen består av ett 20-tal 
representanter från de flesta av länderna runt Östersjön. Flera är representanter från nationella 
myndigheter i sitt land, andra är personer i ledande ställning som antingen har en verksamhet som kan 
kategoriseras som ”OSGC” eller som står i begrepp att utveckla en sådan. Mycket av utbildningen handlar 
om utformningen av ett gemensamt bemötande av ungdomsgruppen, tillgängliggöra ett samlat stöd från 
flera samhällsaktörer i gemensamma handlingsplaner, samt skapa struktur och finansieringsmöjligheter 
utifrån varje lands (och kommuns) förutsättningar. Navigatorcentrum har varit ett av Sveriges första 
verksamheter av detta slag och det är därför Östersund finns med i styrgruppen. Förhoppningar finns att 
kunna sprida konceptet både nationellt och internationellt. Utbildningen håller på även hela våren -22. 

Samordningsförbundet har genomfört bra och viktiga samverkansträffar (SST) för samordnarna/ 
koordinatorerna i de insatser de finansierar i länet. Där kan erfarenheter och gemensam kunskap om 
samordnarrollen lyftas. Dessutom har de anordnat en SamJamtdag och Handläggarforum där alla parter 
(styrgruppsmedlemmar och handläggare) kan delta.  

I övrigt har koordinatorn arbetat för att skapa intresse för andra metoder, bland annat har vi bjudit in 
Krokoms samverkansinsats för att de ska berätta om IPS metoden som är en bärande del av det projektet. 
Intresse finns även i Östersund för det nu. 

En förfrågan från samordningsförbundet kom till ENIG om att medverka i en utbildnings och 
utvecklingsinsats kopplat mot den stora danska studien kallad ”BIP” kring vad som är verkningsfulla 
komponenter i arbetsmarkandsnärmande stöd. Koordinatorn har under hösten drivit frågan och förankrat 
ett intresse både hos ENIG:s styrgrupp och i Social- och arbetsmarkansförvaltningens ledningsgrupp. ENIG 
har nu blivit antagen till denna utbildningsinsats som kommer att inledas under våren 2022.  

Under våren kommer utbildningsinsatser kopplat till Individuell samplanering enligt SIP-modell att bli ett 
viktigt område för ENIG.  
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Insatsens ekonomi 
Eftersom starten blev i januari och inte under hösten -20 som det stod i ansökan har mindre medel än 
beräknat används. Dock ligger ekonomin i fas beträffande detta år. Endast lön,100% av tjänst  (inkl PO) och 
en overheadkostnad på 15% för kompetensutveckling, spridningsinsatser och resor. 

 

Risker 
De risker och problemområden som identifierats hittills är:  

- ENIG har stort och vidlyftigt angreppssätt. Viktigt därför att ”skapa verkstad” i det individnära 
arbetet framåt. 

- Olika (och orealistiska) förväntningar på ENIG. ENIG kan skapa förhoppningar om att kunna lösa 
problem som inte ryms inom insatsens ram. Bland annat finns önskemål om att även andra 
målgrupper skulle kunna ta del av ett brett samverkansarbete. 

- Förankringsarbetet på flera nivåer inom varje organisation är en utmaning. Är en viktig del av 
koordinatorns roll i samarbete med styrgrupp. 

- Eventuellt motstånd hos någon av de olika organisationerna för att man inte omedelbart kan se att 
insatsen motsvarar vinsten. ENIG behöver vara lyhörd inför sådana signaler. 

- Få administrativa rutiner på plats (många inblandade – risk att det fallerar någonstans). Ju fler som 
är inblandade i utförandet av samverkansrutiner, desto större risk att de tappas bort eller tunnas 
ut. Samverkansteamet bli viktiga med att utveckla och sprida arbetssättet vidare till kollegor. 

- Balansera hur operativ/ administrativ och hur strategisk koordinatorrollen ska vara. Styrgruppen 
behöver övervaka detta. 

- Parterna kommer att prioritera sin medverkan olika - hur kommer det att påverka gruppdynamik 
med mera i samverkansteam och styrgrupp?   Det behöver finnas en respekt för att de olika 
parterna har olika uppdrag, tid, roll och möjlighet att engagera sig i samverkansfrågor av olika slag. 
Vissa parter kommer att ha större möjligheter att lägga faktisk tid på samverkan än andra. Och: det 
måste få vara helt OK eftersom vi har olika roller och uppdrag. 

- Hålla en konsekvent linje. Över tid kommer insatsen att förändra fokus och inriktning för att 
omvärlden förändras. Det är helt nödvändigt. Viktigt då att gå tillbaka till huvudsyftet och vara 
troget mot det gemensamma åtagande som ENIG består av.  

- Hur prioritera: exempelvis ”målgrupper i målgrupper”: Hur kan vi säkerställa att inflödet av 
deltagare speglar det faktiska behovet av samplanering 

- Eventuell senare spridning till andra målgrupper?  
- Arbetsförmedlingens reformering och användandet av externa utförare: hur blir det när andra 

aktörer ska agera gentemot Af-kunden? Och arbetsförmedlaren som i mindre utsträckning har 
personkännedom. 

 

Marknadsföring / spridningsaktiviteter 
- Koordinatorn har haft kontakter med kommunens kommunikationsenhet för att ta fram en 

fungerande logga för ENIG och en grafisk profil. Detta har nu gjorts och nästa steg blir att i lite 
större skala marknadsföra och kommunicera ut ENIG:s budskap. Både internt inom 
handläggarleden i de olika organisationerna, hos olika ledningsnivåer och – inte minst, gentemot 
deltagare som ska förstå och få förtroende för ENIG som insats. 

- Under året som gått har koordinatorn dragit information om ENIG i ledningsgrupper, 
förvaltningsledning, i samtal med nyckelfunktioner hos de olika parterna och dessutom berättat om 
insatsen i olika nationella och internationella sammanhang.  

- Våren blir en tid av spridning av ENIG internt och externt. 
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- En viktig del av spridningsarbetet blir att lyfta och synliggöra både ”goda exempel” på personer som 
fått bra stöd av insatser, men även att lyfta problem, avvikelser och hinder som uppkommit eller 
blivit tydliga i kartläggning av personernas resa. Samt att samla och lyfta behov av insatser som 
idag inte finns, men som skulle behövas! 

 

Reflexioner / lärande / erfarenheter 
Efter nästan ett år i ENIG (utan deltagare) infinner sig frågan om vi skulle ha kommit igång med det fortare. 
Svaret är nog att: Ja, det hade varit möjligt om man hoppat över några av stegen beskrivna ovan. Att göra 
”förankringsarbetet grundligt” var dock en önskan uttryck från styrgruppen i ett tidigt skede. Skillnaderna 
mellan Östersunds insats och de övriga insatserna i länet har ställt till med en del huvudbry kring upplägg 
och design av det individnära arbetet i ENIG. Det finns väldigt mycket erfarenhet, färdiga rutiner och 
material från de övriga kommunernas insatser som vi i Östersund kan och kommer att ta del av.  
Huvudfrågan har varit hur målgruppen ska kunna avgränsats och hur pass ”operativ” och individnära 
koordinatorrollen ska vara. Valet att rulla ut samplaneringskunskapen brett till en mängd olika handläggare 
kommer ha sina utmaningar i motsats till att en person (samordnaren/ koordinatorn) håller i och genomför 
det mesta av samordningen i den individuella samplaneringen. Likväl var detta ett ställningstagande som 
styrgruppen har gjort. Nu kommer det att visa sig hur väl vi med gemensamma krafter kan implementera 
ett gemensamt arbetssätt inom de olika organisationerna. Allt förändringsarbete kräver ett visst mått av 
investering i form av möda och arbetstid initialt. Målsättningen och hela meningen med att ”skapa hållbara 
samverkansstrukturer” är ju att det kommer att ge ett effektivare utnyttjande av de gemensamma 
resurserna. Och – inte minst- att det kommer att kunna ge de deltagare som ingår en bättre planering med 
hänsyn taget till de egna behoven och önskemålen. 

Att ha individen och individens behov och resurser i centrum behöver vara mer än ett slagord eller klyscha i 
genomförandet av ENIG. Förhoppningen är att de deltagare som blir föremål för individuella 
samplaneringar ska få möjligheter att ge återkoppling och feed-back på sina upplevelser som sedan kan 
återföras till ENIG och bidra till ett pågående förbättringsarbete.  

Sammanfattning av vad som fungerat bra 

- Gemensam mål- och problembild: både på styrgruppsnivå, i workshopen och i planeringsgruppen. 
Det ger förutsättningar för ett framgångsrikt arbete framåt 

- Stort engagemang, gemensam bild av behov och inriktning samt god närvaro i styrgruppen 
- Fantastiskt också att ha följeforskning av WSP genom samordningsförbundet i Jämtlands län 
- Stödet från personalen på Samordningsförbundet har varit obetalbart. 
- Nätverket i länet av samordnare/ koordinatorer fyller en viktig roll. Vi sitter med samma 

utmaningar och kan ge varandra stöd och råd. Att ”leda i de organisatoriska mellanrummen” är ett 
ibland tufft arbete där vi behöver varandra! 

- Att som koordinator vara indragen i så många olika forum och på så många olika nivåer ger en bra 
utgångspunkt och plattform för spridning av ENIG:s tankar.           

- Att psykiatrin nu fått en så stor central plats i samverkanstrukturen är en ”game changer”. Under så 
många år har deras medverkan efterfrågats och att de nu är så engagerade är ytterst glädjande! 

- Kartläggningsteamet inom Östersunds kommun har blivit en central funktion kring det praktiska 
arbetet med samplaneringar för individer som ska ut i en ”sysselsättning”. De får också något av en 
särställning i samverkansteamet då de kommer ha flera representanter med i den gruppen. 
Kartläggningsteamet utpekas även som huvudmottagare av en framtida implementering. 
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Sammanfattning av utmaningar: 

- Koordinatorrollen är mycket av ett ensamarbete. Viktigt med bra stöd både från 
samordningsförbund, kollegor från övriga länsinsatser, från projektägare och framförallt från 
ENIG:s styrgrupp. När insatsen nu övergår i genomförande blir det operativa samverkansteamet 
mycket viktig. 

-  Corona och distansmöten!!: Det har definitivt varit en utmaning att genomföra ett komplext 
förändringsarbete när man inte kan träffas ”live” utan allt måste hanteras via digitala kanaler – 
huvudsakligen via Teams. Svårt att få till ett aktivt deltagande när alla inspel ska passera via digitala 
kanaler. Insatsen i stort har säkert dragit ut på tiden på grund av detta. 

- Att hitta graden av strategiskt, kontra individnära fokus är – och kommer fortsatt vara – en 
utmaning. 

- Att förankra arbetssättet i de olika organisationerna när flera chefsled behöver få var med i 
planeringsarbetet kommer vara ett pågående arbete. 

- Att organisationerna har så olika förutsättningar och möjligheter att lägga tid och engagemang i 
samverkansarbetet är nog en av de viktigaste utmaningarna. Det blir då helt avgörande att få till en 
atmosfär av tillit och förståelse för parternas olika roller och förutsättningar och samtidigt ändå ha 
en tydlig gemensam vision för samverkansarbetet. 

- Styrgruppsarbete: Hur skapa en styrgrupp som är aktiv även mellan träffarna i en vardag som är så 
pressande för alla chefer? Hur mycket ska koordinatorn ”styra” respektive bara vara ett ”lydigt 
redskap” åt styrgruppen? Det är en knepig fråga i allt projektarbete… Inspel från följeforskarna i 
WSP kan säkert bidra med en massa klokskap kring detta. 

 

Slutligen: 

En personlig reflektion efter detta första år är hur otroligt viktigt det är med: samverkan, samsyn, 
gemensamma tag och behovet av att hantera våra samlade resurser på ett smartare sätt. Det är en uppgift 
som jag som koordinator är uppfylld av, men det är också något som samtliga parter samstämmigt är 
ENIG:a om. Behovet av att ”bygga en långsiktigt hållbar samverkansstruktur” är en målbild som samtliga 
parter skriver under på. Att sedan faktiskt göra slag i saken är en helt annan fråga som innehåller en mängd 
olika utmaningar.  

Varenda organisation kämpar med att ständigt försöka anpassa sig till en snabbt föränderlig verklighet med 
knappa resurser, detaljregleringar, ständiga omorganisationer, stora uppdragsförskjutningar och politiska 
beslut på nationell eller lokal nivå som alla ställer krav på anpassningsbarhet i det egna uppdraget. Det blir 
ofta en belastning på personalen. Att då dessutom väga in ”samverkan” i den redan ansträngda verkligheten 
kan upplevas som ytterligare en börda. Trixet är då att orka se att samverkan, samarbete och samhandling 
är som något som både kan underlätta det egna uppdraget med individerna och generera större nytta till 
den enskilda individen. 

Det synsättet har glädjande nog tydligt framkommit under detta första år i ENIG. Det är en bra grogrund för 
att nå långsiktig framgång. Det är också något som både våra uppdragsgivare och våra medborgare 
förväntar sig av oss. Det är inget så låter sig göras enkelt utan det kommer att krävas både målmedvetenhet 
och uthållighet. Sådan tur då att insatsen ENIG ändå har ett (minst) femårsperspektiv. Det kommer att bli en 
bra start! 

 

2021-11-30 

Håkan Printz  
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