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 Socialförvaltningen 
Madde Gustavsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 
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Socialnämnden 
 

Finansiering av Familjesamverkansteamet 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid t.o.m. 31 
december 2021 för FamSam (se budget i bilaga).  

 Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, Nora och 
Hällefors kommun också tar beslut om att fortsätta finansiera 
FamSam-projektet under 2021 enligt fördelningsnyckeln. Samt att 
Region Örebro län fortsätter att finansiera psykologtjänsten, 
överenskomna driftkostnader och tillhandahåller projektet med 
tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör).  

 
 Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 

hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-
pengarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet 
(FamSam) fått i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse och lämnar härmed 
sitt yttrande.  

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var 
för sig tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. 
Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de 
investerar. 2018 tog arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt 
samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog, 
socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens 
att tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna 
identifieras och det skapas ett bra underlag för konsultationsmöjligheter. 
Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med ett tydligt 
barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas.  

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid 
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har 
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Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som det var 
planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför 
endast ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en 
rapport årsskiftet 2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en 
försvårande faktor för att få ett rättvist slutresultat. Med en förlängd 
projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta sig an fler ärenden och 
hinna etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för och landa i 
rådande förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist 
utvärderingsunderlag. Erfarenheterna från SAMBA (liknande verksamhet i 
Örebro) är att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019).  

FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna 
som förvaltas av regional utveckling, men huruvida projektet får ta del av 
dessa pengar är fortsatt oklart. För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska 
medel behöver det finnas alternativ planering gällande detta som kan 
aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Tillsammans med Region 
Örebro län har kommunerna i norra länsdelen investerat både tid och pengar i 
FamSam-projektet, av den anledningen bör det ligga i alla uppdragsgivares 
intresse att få ta del av ett välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska 
ligga till underlag för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 2021.  

Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det bör tas i 
beaktning att de ärenden som FamSam är involverade i är komplexa och 
risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor. Det innebär att en 
verksamhet av den här sorten behöver få tid på sig för att kunna genomföra 
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  

Konsekvenser 

I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och 
deras familjer har flera vård- och myndighetskontakter som har som syfte att 
tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna kan det innebära 
många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med detta är goda 
så kan det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. Exempelvis att 
familjen får agera budbärare mellan verksamheter, har insatser som motsäger 
varandra och vardagen upptas av att medverka på olika möten och 
utbildningar. Detta riskerar att orsaka ett större lidande än nödvändigt. För 
att undvika en negativ effekt av att ha flera vård- och myndighetskontakter är 
det av stor vikt att det finns en god samverkan. 

Tanken med FamSam är att avlastas de ordinarie verksamheterna från ett 
samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. 
Det kan möjliggöra att verksamheterna istället kan fokusera på 
grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i att hitta rätt hjälp 
snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas ineffektiva 
processer. 

FamSam ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska minska 
och därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska 
kostnaderna som kopplas till detta.  



   
 

 3 (3)  

 
Madde Gustafsson Christian Kokvik 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef och enhetschef Iof 
Verksamhetschef och enhetschef grundskolan 
Johanna Högblom, samverkansledare Psykisk hälsa 
Peter Björklund, folkhälsochef 

Bilagor: 

Familjesamverkansteamet projektplan 
Remissvar psykisk hälsa  
Med neutralitet som utgångspunkt, rapport SAMBA 2019 
Budget 2021 
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Detta svar kommer samlat från länsdelssamverkan i norra Örebro län.  

Länsdelsgruppen anser att det är bra att man fått till en länsövergripande plan som tar ett brett 

grepp kring frågan. Planen omfattar dock stora och breda områden och det är svårt att se vilka 

områden som prioriteras före andra. Önskar även begreppsdefinitioner av psykisk hälsa/ohälsa.  

Inledningsvis ger vi synpunkter och förslag kring sådant som rör ledning och styrning. Vidare följer ett 

avsnitt med förslag kopplat till aktivitetsplanen.  

Synpunkter gällande avsnitt inledning, organisation samt genomförande 

- I stycket som beskriver suicidpreventionsarbetet (s.8) beskriver man att ordföranden för LAG 

även är med i arbetsgruppen, dock gavs inte samma besked i mejlutskicket som förtydligade 

vilka som sitter i arbetsgruppen för psykisk hälsa arbetet.  Vad stämmer?  

Förslag: Vi anser att ordföranden för LAG suicid är med i arbetsgruppen. 

 

- I avsnitt 1. Inledning beskriver man betydelsen av att arbeta med alla tre nivåer, universell-, 

selektiv- och indikerad prevention. Vilket vi helt stödjer. Dock ser vi att så som strukturen för 

arbetet är organiserat blir det en obalans. Det ges inte lika mycket förutsättningar för den 

universella preventionen, utan den indikerade preventionen upplever vi väger tyngre. Inte 

minst då man i stycket (s.7) gällande process för framtagandet betonar insatser för psykisk 

ohälsa men inte universella insatser för psykisk hälsa, likaså då man gör en skillnad på 

chefsgrupperna och vilka beslut/roller de ska ta (enligt bild s.10).  

Förslag: Vi föreslår att båda chefsgrupperna behöver ha samma mandat att fatta beslut om 

handlingsplanen såväl som att fatta beslut om strategi och länsgemensamma aktiviteter och 

finansiering av länsmedel. Vi föreslår även att en kommunal folkhälsochef finns i 

styrgruppen. 

 

- Vidare anser vi att för att kunna skapa förutsättningar för ett främjande och förebyggande 

arbete behöver verksamma inom skolan finnas med i organisationen. Att skolan finns med i 

det fortsatta arbetet är centralt. Vi saknar en koppling och tydlighet i hur skol- och 

elevhälsochefer görs delaktiga i arbetet. Inte minst då insatsområde 8.1.3 handlar om God 

psykisk hälsa och måluppfyllelse i skolan för barn och unga. 

Förslag: Vi föreslår att styrgruppen hanterar denna fråga och skapar ett uppdrag där det 

tydliggörs hur skolan finns med i organisationen.  

 

- Länsdelsgruppens generella bild är att arbetsgruppen för arbetet har en betydande roll och 

stort ansvar i och med det som beskrivs (på s. 9-10). Att ansvara för och på vilket sätt 

aktiviteterna i planen genomförs samt uppföljning och återrapportering. Vi ser ett värde av 

att gruppen inte enbart utgörs av personer som har en övergripande samordningsroll. Vi ser 

snarare att den bör förstärkas med personer från länsdelarna, då vi tror att det lokala 

perspektivet får ett ökat utrymme. Samtidigt som det gynnar förankringen i arbetet och 

processer vidare.  

Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en person som representant i arbetsgruppen. 
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- Länsdelsgruppen tycker att det är viktigt med en tydlig  koppling mellan länsdelarna och 

styrgruppen för att få en känsla av delaktighet. Samt att det finns en tydlighet i hur 

kommunikation ska ske.  

Förslag: Vi föreslår att respektive länsdel utser en social- alternativt skolchef till styrgruppen. 

Uppdraget för styrgruppens ledamöter måste tydliggöras och vi vill att man tar fram en plan 

för hur frågor ska förankras innan beslut på ett tydligt sätt så att det går att följa. 

Styrgruppen bör få ett uppdrag att tydligt förankra frågor i länsdelsgrupperna innan de lyfts 

till beslut i chefsgruppen. 

 

Synpunkter gällande aktivitetsplanen 

- Det är idag otydligt vilka områden som kommer att prioriteras i aktivitetsplanen och på vilka 

grunder prioriteringen kommer ske. En bild över tidsplan av aktiviteter samt ansvarig saknas 

också. Det är viktigt med en förankring gällande prioriteringar på länsdelsnivå innan frågan 

lyfts till chefsgruppen för beslut. För att det ska finnas möjlighet för verksamheterna att 

genomföra och implementera de aktiviteter som finns beskrivna behöver en prioritering 

göras. I listan blandas små konkreta projekt med större svepande områden som kommer 

kräva ett ordentligt implementeringsarbete och ett stort åtagande för aktörerna att 

genomföra. Under punkt 4 process för framtagandet (s.7) står det inventera vad som 

prioriterats i länsdelarnas olika handlingsplaner. Här ser vi en stor avsaknad av norra länets 

prioriteringar i den länsgemensamma aktivitetsplanen. 

Förslag: Att styr- och arbetsgrupp gör en prioritering och i viss utsträckning också väljer bort 

aktiviteter i aktivitetslistan, med nära dialog i respektive länsdel. Vidare ta fram en tydlig 

tidsplan samt ansvarig för utvalda aktiviteter.  

 

- När det gäller aktiviteten Skapa överenskommelse mellan psykiatrin och kommunerna när 

det gäller ej färdigbehandlade förstår vi inte vad det syftar till. Samtidigt är det otydligt om 

aktiviteten Skapa överenskommelse mellan kommunerna och rättspsykiatrin i länet hanterar 

överenskommelse om kostnadsfördelning för de personer som kräver både boende och 

behandlingsinsatser externt för att kunna lämna slutenvården. Det bedömer vi vara en 

mycket angelägen fråga eftersom det krävs både medicinsk och social kompetens i 

”beställarfunktionen” för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och stöd för att 

rehabiliteras och att resurserna används på bästa sätt . I övrigt ser vi det som viktigt att 

psykiatrins öppenvård och ev. även primärvården ingår i arbetet när det gäller 

överenskommelser mellan slutenvården och kommunerna. 

Förslag: Dessa aktiviteter måste förtydligas innan man kan ta ställning till vad det innebär.  
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Konkret förslag till aktivitetsplanen:

I länsdelssamverkan norr har vi prioriterat och vi är rörande överens om att det vi i huvudsak ser
behöver in i aktivitetsplanen är Familjesamverkansteamet (FamSam) utifrån 8.1.3 samt 8.3.1, då ett
preventivt fokus också finns med. Se särskild bilaga - idébeskrivning.

Projektet ska ingå i aktivitetsplanen för psykisk hälsa och fokusera på följande.

Förlängning av projekttid för hela 2021

- Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid tidpunkten för det
tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge
som det var tänkt. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför endast
ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet
2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för att få ett
rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta
sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna som de finns till för och landa
i rådande förutsättningar för att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag.
Erfarenheterna från SAMBA är att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019).
Utan en pågående pandemi. Ärendena som Familjesamverkansteamet är involverade i är
komplexa och risken för att insatsen behövs under en längre tid är stor.

- Den huvudsakliga finansieringen av projektet sker via statsbidrag från SKR och
Socialstyrelsen. Med anledning av att villkoren för stimulansmedlen för 2020 var annorlunda
mot förgående år samt att beloppen även var på en mindre summa påverkade det projektets
utformning. Med en förstärkt budget skulle projektet vilja erbjuda medarbetarna i teamet
utbildningsinsatser i samverkan för att spetsa deras kunskaper i frågan, vilket var en ambition
från början. Projektet skulle även vilja arbeta med *ambassadörskap för att skapa ytterligare
plattformar för samverkan över verksamhetsgränser samt för att öka verksamheternas
tillgänglighet till FamSam.

*Ambassadörskap innebär att en medarbetare inom varje verksamhet som har kontakt med FamSam får
möjlighet att bli ambassadör för FamSam. Uppdraget innebär att medarbetaren får ökad kunskap om FamSam
och kan fungera som en ”konsult” till sina kollegor när frågan om samverkansinsatserblir aktuell. Medarbetaren
påminner om att FamSam finns och fungerar som en bromellan den egna verksamheten och FamSam. I utbyte
erbjuds ambassadörerna ex. frukostmöten med föreläsningar, workshops i samverkan.
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Övrigt – tankar framåt 

En nära dialog och samverkan med psykiatrin är uppstartad och där vi delar bilden att former för 

ökad mobilitet och tät öppenvård är centralt framöver, särskilt utifrån målet God och nära vård. Inte 

minst ser vi detta behov i våra glesbygdskommuner (Hällefors och Ljusnarsberg), som dels har långa 

avstånd till Örebro men också tampas med stora psykosociala utmaningar och hög suicidrisk bland 

befolkningen. I kommande projekt har vi behov av att tillsammans med psykiatrin utveckla delar kring 

ökad närvaro av psykiatrin ute på ”fältet”.   

Inte minst gällande de vuxna som ges insatser i kommunen i form av boende med särskilt stöd och 

service och som ofta har en komplex problembild med samvariation av olika funktionsnedsättningar 

där psykisk ohälsa är en faktor. En person boende i gruppbostad kan ha en kombination av 

utvecklingsstörning, autism, psykisk ohälsa, missbruk samt utmanande beteende. Äldre med psykisk 

ohälsa är en grupp som äldreomsorgens personal möter i sin vardag, både inom hemtjänst och på 

särskilda boenden. Även denna grupp har ofta en diger och komplex problembild som involverar flera 

livsområden. 

Förslag: Att alla projektansökningar kan eller måste inte vara på plats i samband med att 

handlingsplanen ska antas utan att det finns utrymme att söka medel under en  längre period i de fall 

man siktar in sig på konkreta projekt ute i verksamheterna. 

 

/ länsdelsgrupp norra Örebro län Lindesberg 200914 

Linda Samuelsson, samverkansledare 

Johanna Högblom, samordnare psykisk hälsa  

Peter Björklund, folkhälsochef  

Madde Gustavsson, förvaltningschef social Lindesberg 

Charlotte Dahlbom, socialchef Ljusnarsberg 

Fredrik Bergström, socialchef Nora 

Ingrid Holmgren, socialchef Hällefors 

Andreas Lundholm, skolchef Ljusnarsberg 

Tina Lanefjord, skolchef Hällefors 

Thomas Lindberg, förvaltningschef barn och utbildning Lindesberg 

Karin Björkman, skolchef Nora 

Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvård norr Region Örebro län 

Kenneth Karlsson, enhetschef habiliteringen Region Örebro län 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, verksamhetschef medicin- och geriatrik Region Örebro län 

Ulrica Vidfelt, verksamhetschef primärvård Region Örebro län 

Johan Larsson, enhetschef allmänpsykiatrin Region Örebro län 

 

 



FAMILJESAMVERKANSTEAMET
Projektplan

Högblom Johanna, Närsjukv norr ledning
johanna.hogblom@regionorebrolan.se

Sammanfattning
Familjesamverkansteamet ärett samarbete mellan kommunerna Ljusnarsberg, Lindesbergs,

Hällefors och Nora samt Region Örebro län med uppdrag att dels främja psykisk hälsa och
dels förebygga och åtgärda psykisk ohälsa hos barn och unga på individ och gruppnivå.
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Projektplan 

Projektnamn: 

Familjesamverkansteamet 

Projektägare: 

Fredrik Bergström, socialchef, Nora kommun 
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Grundläggande information 

Bakgrund 
I norra Örebro län finns en rad olika verksamheter som vänder sig till barn och unga som upplever 

psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att barnen och deras familjer har flera vård- och 

myndighetskontakter som har som syfte att tillgodose de behov som finns i familjerna. För familjerna 

kan det innebära många möten och flera olika insatser. Även om avsikterna med detta är goda så kan 

det ibland få negativa konsekvenser för familjerna. Exempelvis att familjen får agera budbärare 

mellan verksamheter, har insatser som motsäger varandra och vardagen upptas av att medverka på 

olika möten och utbildningar. Detta riskerar att orsaka ett större lidande än nödvändigt. För att 

undvika en negativ effekt av ha flera vård- och myndighetskontakter är det av stor vikt att det finns 

en god samverkan. Även verksamheternas arbete kan påverkas negativt av att vara en av flera 

aktörer kring en familj med komplex problematik. Verksamheterna kan exempelvis vara tvungna att 

lägga mycket tid på att samordna insatser för familjer även om det inte ligger i deras grunduppdrag. 

Det kan innebära att grunduppdraget får mindre utrymme och på så vis påverka kvaliteten negativt. 

Verksamheterna kan även motverka varandras arbete med familjen om de inte är medvetna om att 

det finns fler aktörer inblandade. En välfungerande samverkan behövs därför för att arbetet med 

familjen ska bli så bra och effektivt som möjligt. Genom god samverkan tydliggörs familjens behov 

och förutsättningar och verksamheternas arbete kan koordineras utefter det. Verksamheter i norra 

länsdelen samverkar dagligen och även om det i många fall fungerar väl finns det fortfarande ett 

behov av att utveckla samverkansformerna, för verksamheternas skull men framför allt för 

familjernas skull. Utifrån detta togs beslut om att skapa Familjesamverkansteamet som ska erbjuda 

invånarna i norra länsdelen ett neutralt samverkansstöd. Teamet ska utgöras av ett tvärprofessionellt 

team där psykolog, socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att 

tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna identifieras och det skapas ett bra 

underlag för konsultationsmöjligheter. Familjesamverkansteamet har en systemteoretisk grund med 

ett tydligt barnperspektiv, där hela familjesystemet inkluderas. Barnet ses i sitt sammanhang och 

fokus för samverkansarbetet är helheten. En annan väsentlig del i Familjesamverkansteamets 

uppdrag är att ha en förebyggande inriktning där projektet har valt att ta fasta på föräldraskapsstöd. 

Valet grundar sig i det faktum att en viktig skyddsfaktor för en god psykisk utveckling hos barn är en 

bra relation mellan barn och förälder. Att kunna erbjuda ett generellt föräldraskapsstöd till föräldrar i 

norra länsdelen kan skapa bättre förutsättningar till att främja en god relation till barnen. 

Familjesamverkansteamet ska därför även samordna utbildningsinsatser som har ett förebyggande 

fokus samt erbjuda konsultation. Modellen Familjesamverkansteamet är sprunget ur Psykisk hälsa 

arbetet i norra länsdelen som är ett samarbete mellan Region Örebro län, Lindesbergs kommun, 

Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun och Nora kommun. Familjesamverkansteamet finansieras 

av statsbidrag från SKL och socialstyrelsen.  

Syfte 
Syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i 

norra Örebro län som är mellan 0-23 år samt främja en god och förtroendefull relation mellan 

föräldrar och barn då det är en viktig skyddsfaktor för barns psykiska utveckling.  
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Metod: Projektet ska uppnå syftet genom att stödja linjeverksamheter i att skapa fungerande och 

effektiv samverkan för att frambringa de bästa förutsättningarna för att hjälpa barn och unga och 

deras familjer med de behov som finns. Projektet ska även omse att ett generellt föräldraskapsstöd 

ska finnas tillgängligt i norra länsdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

Kund 
Lindesbergs kommun, Nora kommun, Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro 

län.  

 Sammanfattning av projektets nytta i förhållande till dess kostnader: 

1. Tid, tidseffektivt. Genom ett Familjesamverkansteam avlastas de ordinarie verksamheterna från 

ett samordningsansvar i ärenden där det har uppstått svårigheter i samverkan. Det kan möjliggöra att 

verksamheterna istället kan fokusera på grunduppdraget i större utsträckning. Familjerna får stöd i 

att hitta rätt hjälp snabbare. Både familjerna och verksamheterna besparas ineffektiva processer.  

2. Resultat, resultatet är att främja psykisk hälsa, förebygga och åtgärda psykisk ohälsa för unga 

mellan 0 och 23 år och deras familjer samt utveckla ett välfungerande samarbete mellan de fyra 

kommunerna i norr och Region Örebro län.  

3. Kostnad, Familjesamverkansteamet ska bidra till att arbetsbelastningen som rör samordning ska 

minska och därigenom göra linjearbetet mer effektivt och på så vis minska kostnaderna som kopplas 

till detta.  

Effektmål 
Effektmål 1 
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Familjerna har en upplevelse av ökat stöd efter att Familjesamverkansteamet kopplades in.  

Effektmål 2 

Familjen upplever att de har fått en bättre överblick och mer sammanhållet stöd: 

- De vet vilka insatser som finns att tillgå 
- Har fått lättare att planera sin tid 

Verksamheterna upplever att de fått en bättre överblick: 

- Vilka insatser finns att tillgå  
- Har fått lättare att planera sin tid.  
- Kan lägga mer tid på grunduppdraget 
- Enklare kan få en helhetsbild av familjens situation och förutsättningar 

Effektmål 3 

Familjesamverkansteamet bidrar till mer funktionell samverkan mellan verksamheterna.  

 

Projektmål 

Leverera ett tvärprofessionellt team till Familjesamverkansteamet.  

Fullt uppnått från och med: 2019-11-01 

 

Leverera en verksamhetsbeskrivning 

Tydliggöra vad verksamhetens uppdrag är, målgrupp,  

Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 

 

Leverera en extern utredare som ansvarar för uppföljning och 

utvärdering.  

Fullt uppnått från om med: 2019-09-01 

 

Leverera en processkartläggning 

Finna lämplig aktör som kan genomföra processkartläggning och följa upp 

så att den genomförs enligt planering.  

Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 

 

Implementera ABC-föräldraskapsstöd i Familjesamverkansteamet 

Projektledare lämnar över ansvaret för ABC-föräldraskapsstöd till 

teamledare inom Familjesamverkansteamet. Dessförinnan ska tydliga 

ramar för samordnarfunktioner för ABC-föräldraskapsstöd skapas och det 

ska beräknas hur mycket tid samordningen för detta beräknas ta. 



 

                     2019-07-05 
 

5 
 

Tydliggöra ansvarsområden mellan samordnarfunktionen i 

Familjesamverkansteamet för ABC-föräldraskapsstöd och närliggande 

samordnaruppdrag inom Folkhälsoteamet.  

20191030, tillägg: Folkhälsoteamet tar över samordningsansvaret för ABC-

föräldraskapsstöd i syfte att skapa en bättre helhet vad gäller 

föräldraskapsstödsarbetet i norra länsdelen. Budgetansvaret och besluten 

för ABC-föräldraskapsstöd ligger dock kvar inom ramen för projektet.  

Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 

 

Marknadsföra Familjesamverkansteamet till samverkanspartners 

Göra en implementeringsplan för att synliggöra Familjesamverkansteamets 

uppdrag och syfte för samverkanspartners och berörda verksamheter i 

kommunerna och Region Örebro län. Tydliggöra målgrupp för 

verksamheten och ingångar till teamet.  

Fullt uppnått från och med: Hösten 2019 
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Krav och förutsättningar 

Förutsättningar 
 Finansiering. Projektet Familjesamverkansteamet är sprunget ur psykisk hälsa arbetet i norra 

länsdelen som delvis finansieras av Överenskommelsen inom psykisk hälsa som är en 
överenskommelse mellan SKL och staten. Psykisk hälsa arbetet – Familjesamverkansteamet 
finansieras även av statsbidrag från socialstyrelsen ”Statsbidrag för att stärka insatserna för 
barn och unga med psykisk ohälsa”. Detta innebär att pengarna är förbehållna till 
specificerade områden, vilket betyder att projektet innehar begränsningar. 

 Samverkan. Projektet är beroende av att Region Örebro län och de fyra norrkommunerna 
samverkar enligt överenskommelse för att arbetet ska kunna utföras enligt grundidén.  

Då projektet, i och med Familjesamverkansteamet, innefattar kontakt med individer som omfattas av 

styrande lagar påverkas även projektet i sin helhet av sådana.  

 Barnrättslagen. Barnrättslagen träder i kraft 1 januari 2020 och syftar till att staten har 
ansvar för att Sverige uppfyller FN:konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). I 
statens verksamheter  ska barnkonventionen efterlevas, men det är kommuner och regioner 
som ansvarar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar direkt 
(barnombudsmannen.se).  

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
-  ”7 kap. 1 §,  Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i 

övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad. 

- 10 kap. 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en 

annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och 
gäller med de begränsningar som anges där. 

- 12 kap.  

- 1 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte 

annat anges i denna lag. 

- 2 §   En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, 

om inte annat anges i denna lag. Om en enskild samtycker till att en uppgift som är 

sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under 

förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att 

lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när 

uppgiften lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som 

anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 

kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer 

av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). 
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Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 

3 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till 

dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den 

utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor 

som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den 

underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller 

   2. det annars anges i denna lag. Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren 

förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, 

tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige. ” (lagen.nu) 

Dataskyddsförordningen (GDPR).  Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) 

är till för att skydda individens grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter (datainspektionen.se).  

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 c § . Vid misstanke att eller vid kännedom om barn far illa 

bör ”Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialnämnden”. Lag (2012:776). 

Skollag 2010:800  

3 kap 2§ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd 

av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska 

ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

7 kap 5§ Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. 

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i 

grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

 

 

Avgränsningar 
Projektet kommer inte att: 

 Ansvara för det operativa arbetet i teamet 

 Ha personalansvar 

 Ansvara för dokumentation för verksamheten 
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Miljöpåverkan 
Familjesamverkansteamet är ett mobilt team som ska verka i hela norra länsdelen. Det innebär att 

teamet kommer att transportera sig med bil.  

Åtgärd: Påverkan på miljön minskas genom att teamet använder sig av klimatsmarta fordon samt har 

avsatt speciella dagar för att utföra arbete i respektive kommun för att minska ner på antalet 

bilresor.  

Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Tillsammans för alla barns bästa Tillsammans för alla barns bästa 
(TABB)/Skottlandsmodellen 

Projektet ska aktivt samverka med arbetet som pågår med TABB/Skottlandsmodellen i Region Örebro 

län. Ledningsgruppen ser Familjesamverkansteamet som en naturlig bas för 

TABB/Skottlandsmodellen framöver. Dock är det viktigt att arbetet med Familjesamverkansteamet 

fortgår enligt plan, men att det under projektets gång skapas förutsättningar för att teamet ska 

kunna bli ett bra komplement till TABB/Skottlandsmodellen. Familjesamverkansteamets roll i 

TABB/Skottlandsmodellen måste vara en levande fråga för Ledningsgruppen för att det ska bli möjligt 

att göra det arbete som krävs för att modellerna ska kunna komplettera varandra på bäst sätt i 

praktiken. Under arbetet med projektplanen har en ansökan till fortsättningsarbetet med TABB 

skickats in.  
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länsdelen
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Projektägare  Roll, ansvar, mandat 

Fredrik Bergström 
Projektägare är den som ansvarar för projektets finansiering. Oftast den chef som ansvarar för projektets 
genomförande och för att nyttorealisering görs. 
Ansvar för projektets budget och finansiering. 
Upprätta projekt- och förvaltningsdirektiv. 
Godkänna slutrapport. 
Ansvara för att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses för detta.  
Är ordförande i styrgruppen 
Initierar granskningar och revisioner av projektet. 
Utser styrgruppen samt föreslår projektledare och förvaltare. 
Stödjer projektledaren. 
Fattar BP1 och BP5- beslut samt BP2,BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning. 

Ledningsgrupp Roll, ansvar, mandat: 

Fredrik Bergström 

Christian Kokvik 

Kenneth Karlsson 

Tina Lanefjord 

Ulrica Vidfeldt 

Ylva Rosén 

Andreas Lundholm 

Johanna Högblom  

Madde Gustavsson 

Ann-Christine Ledstam 

 

Bör helst bestå av högst 5 personer, med befogenheter och kunskap för de för projekten nödvändiga 
besluten. 
Säkerställer att projektets resultat är i linje med projektdirektiven. 
Säkerställer att projektet följer projektplanen och aktivt stödjer projektledaren 
Håller sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. 
Tillför projektet de resurser som behövs. 
Fattar beslut inom projektets ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren. 
Beslutar om omfördelning av kostnader inom projektets budgetram 

Projektledare Roll, ansvar, mandat: 

Johanna Högblom 
Ansvarar för projektets genomförande i enlighet med projektplanen. 
Tillgodoser mottagarens krav inom projektets ramar. 
Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. 
Ansvarar för överenskommen projektdokumentation 
Knyter rätt kompetenser till projektet 
Kontrollerar, konterar och godkänner projektets fakturor innan attestansvarig attesterar Christian Kokvik  
Följa upp projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp. 
Tar fram en budget över förväntat utfall fördelat över tiden för projektet, för att kunna följa upp hur 
arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Johanna Högblom och Christian Kokvik 
Förankrar projektbudget och ekonomirutiner för projektet i projektgruppen. Christian Kokvik  
Genomför och gör löpande revideringar av riskanalys samt ser till att beslutad revision och granskning 
genomförs. 
Hanterar information och Kommunikation med projektets intressenter enligt plan. 
Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet  
Leder de personer som tilldelats projektet Christian Kokvik 
Förfogar över de medel som tilldelats projektet Christian Kokvik 
 

Projektmedlem Roll, ansvar, mandat: 

Marta Bjursström 

Carin Melkersson 

Carolina Dellen 

Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet 
Rapportera resultat och avvikelser i projektet till projektledaren 
Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungerar som förenande länk. 
Tar del av projektinformation och deltar i projektmöten 

Resursägare Roll, ansvar, mandat: 
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Ljusnarsbergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora Kommun 

Hällefors kommun 

Region Örebro län 

Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektledare. 
Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. 
Ser till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet.  
Kan ingå i styrgrupp. 

Förvaltare Roll, ansvar, mandat: 

Ledningsgruppen 
Ansvarar tillsammans med projektägaren för projektresultatet efter överlämnandet vid BP4 och att 
nyttorealisering sker och effektmålen mäts.  
Ingår i styrgrupp eller referensgrupp.  

Projektadministratör Roll, ansvar, mandat: 

Ej aktuellt  
Varierar från projekt till projekt. 
Avlasta projektledaren vad gäller administrativa arbetsuppgifter i projektet som t.ex. arbetsledning, 
mötesplanering, uppföljning, dokumentation, information och kommunikation till olika intressenter. 

Referensgrupp Roll, ansvar, mandat: 

Peter Björklund 

Annica Sundin 

Johanna Stolpen 

Helena Sundberg 

Tova Heiniemi 

Johan Sarkkinen 

Johan Larsson 

Lena Lindén  

Ann-Charlotte 
Mellåker 

Karin Kaill 

Camilla Hofström 

Susann Cederlund 

Emma Nyström 

Marta Bjurström 
 

Representanter för verksamheter som berörs av projektet eller innehar viktiga kunskaper för projektet. 
Kan kompletteras med representanter för fack och patientföreningar  
Finnas tillgänglig enligt fördefinierade kriterier. 
Rådgivande ej beslutsfattande gruppering 
Ska fungera som bollplank och eventuell testgrupp för projektgruppen. 

Ekonomi Roll, ansvar, mandat: 

Kommunekonomer 
och regionekonom i 
norra länsdelen är 
behjälpliga projektet 
som stöd 

Inget ansvar i projektet  

Expert Roll, ansvar, mandat: 

Ej aktuellt  
Kompetenstillskott för att lösa enskilda problem  
Varierar från projekt till projekt, men ska vara väl definierat till tid och arbetsinsats. 

 

Budget och finansiering 
De fyra norrkommunerna finansierar projektet med statsbidrag från SKL och Socialstyrelsen. Region 

Örebro län finansierar en psykologtjänst samt bidrar till hälften av uppstartskostnaden och hälften av 
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driftkostnaden inom ramen för verksamhetens ordinarie budget. Kostnadsfördelningen mellan 

kommunerna sker via fördelningsnyckeln. Vad gäller fördelningen mellan kommunerna och Region 

Örebro län avseende uppstartskostnad och driftkostnad fördelas även den enligt fördelningsnyckeln. 

Projektet beräknas totalt kosta 2 498 175 kronor per helår. För mer detaljerad information v g se 

separat bilaga.  
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Med neutraliteten som utgångspunkt - 
En intervjustudie om samverkansenheten Samba i Örebro 

 
 
 
 
 

Men hur samverkar man? Vad är det? Det är lätt att säga men svårt att göra? 
 

(Respondent från verksamhet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Ann-Sofie Sandström 
Handledare: 
Daniel Uhnoo 
 



  

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att närmare granska samverkansenheten Samba i Örebro och utifrån 
granskningen identifiera bärande funktioner i samverkansprocesser där barn och unga är i fokus. 
Samba som betyder Samverkansledning för barn och unga är en, av kommunen, särskilt inrättad 
samverkansenhet har efter sitt projektår 08/09 varit en permanent verksamhet i Örebro 
kommun. Enheten har sedan några år tillbaka en central och neutral lokal. För studien 
genomfördes 15 intervjuer och 2 mötesobservationer. Resultatet har analyserats och diskuterats 
utifrån både ett interaktionsperspektiv och ett organisationsperspektiv. De bärande funktioner 
som identifierats och som enligt studien kan antas bidra till att Sambas samverkansprocesser ofta 
blir lyckade är flera. Dels visar sig den neutrala och strukturerade Sambasamordnaren och det 
administrativa arbetet som den genomför, enligt studien vara funktioner av betydelse. Vidare 
identifieras också funktioner som den centrala och neutrala lokalen samt det ”fika” som erbjuds 
som viktiga för samverkansprocessen. I studien diskuteras också Sambas utmaningar där 
Sambas funktion jämfört med SIP-möten kan anses vara en utmaning. Resultaten av studien 
visar att en kombination av Samba och SIP oftast blir bäst. Detta med anledning av att den 
gemensamma SIP-dokumentationen uppfattas som värdefull, men att samverkansprocessen i 
övrigt helst hålls enligt Sambas modell. Slutligen diskuteras också några fler utmaningar som 
Samba kan stå inför och om en spridning av Sambakonceptet är möjlig. 

 
Nyckelord: samverkan, neutralt ledarskap, interaktionsritual, grupputveckling, intrasektoriel 
samverkan 



  

Abstract 
The purpose of the thesis is to examine the Samba collaborative unit in Örebro municipality more 
closely and to identify the supporting functions in collaboration processes where children and 
young people are the focus. Samba which means- cooperation management for children and young 
people is one of the municipality's specially established collaborative units, and after its project 
year 08/09, has been a permanent activity of the Örebro municipality. Since a few years back the 
unit is located in central and neutral premises. For the study, 15 interviews and 2 meeting 
observations were conducted. The results have been analyzed and discussed from both an 
interaction perspective and an organizational perspective. The identified supporting functions 
which, according to the study, can be assumed to contribute to Samba's collaboration processes 
are often successful are several. Partly, according to the study, the neutral and structured Samba 
coordinator and the administrative work that it carries out, prove to be important functions. 
Furthermore, functions such as the central and neutral premises as well as “the Swedish fika” that 
are offered as important for the collaboration process are also identified. The study also discusses 
Samba's challenges and where Samba's function compared to SIP meetings can be considered a 
challenge. The results of the study show that a combination of Samba and SIP is usually best. This 
is due to the fact that the joint SIP documentation is perceived as valuable, but that the 
collaboration process is otherwise preferably held according to Samba's model. Finally, we also 
discuss some more challenges that Samba may face and if a dissemination of the Samba concept 
is possible. 

 
Keywords: collaboration, neutral leadership, interaction ritual, group development, intra-sectoral 
collaboration 



  

Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till alla ni respondenter som tagit er tid och ställt upp och berättat om 
era upplevelser av Sambaverksamheten. Ett stort tack också till personalen på Samba som ställt 
upp på intervjuer, låtit mig vara med på Sambamöten och deltagit i några andra aktiviteter inom 
ramen av Sambasamverkan. 

 
Tack också till släkt och vänner som supportat mig under uppsatsskrivande som tagit ett par år. 
Särskilt tack till dig Karl, för att du gör mig till stolt mamma varje dag och till dig Fredrik som 
tålmodigt delat mina toppar och dalar i skrivprocessen. 

 
Till sist ett tack till min handledare Daniel som outtröttligt lyssnat, peppat och kommenterat när 
jag (oftast osorterat) hävt ur mig det som hjärtat och huvudet varit fullt av. Både i tal och i skrift. 
Under de många timmar av handledning som varit, har jag lärt mig mer än du kan ana. Tack! 
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Inledning 
Samverkansarbete kring barn och unga är sedan länge ett omdebatterat ämne. Genom åren har 
olika utredningar, rapporter och vägledningsdokument pekat på vikten av samverkan. Ute i 
verksamheterna finns det gott om mallar och verktyg för att genomföra detta, samt tydliga lagrum 
om samverkan för barns och ungas bästa. Trots detta begränsas verksamheter av just lagrum, 
budget och uppdrag när det gäller samverkan och ingen har eller tar, självklart det övergripande 
ansvaret. En rapport från Länsstyrelsen i Örebro, “Barn som faller mellan stolarna”, påvisade 
att rutiner för samverkan saknades i nära hälften av länets kommuner. Trots att en majoritet av 
kommunerna hade styrdokument för samverkan visade tillsynen att barn ändå faller mellan 
stolarna på grund av brist på samsyn gällande ansvarsfördelning mellan verksamheter och 
myndigheter. Rapporten redovisar också generella brister i barnperspektivet hos kommunerna. 
Även om visst arbete med att förbättra detta pågår konstaterar Länsstyrelsen att det ännu inte är 
tillräckligt enligt FN:s och Barnkonventionens krav för att tillgodose barns- och ungas behov 
(Länsstyrelsen, 2008). Barnkonventionens artikel 3.1 lyder som följer: 

 
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa” ( Unicef, 2019) 

 
Barnkonventionen är tydlig i att och hur, barnets rättigheter alltid skall beaktas. Artikel 3 är en 
av konventionens huvudprinciper och i artikel 3:1 behandlas den fråga som kan anses vara av 
extra relevans för det arbete med barn som ryms inom den offentliga sektorn. Barnets bästa eller 
barnets bästa i främsta rummet som Segerström (2019) skriver är komplexa begrepp. Dess exakta 
betydelser går inte att förklara generellt utan får beskrivas utifrån varje enskilt barn, barnets behov 
och den kontext som barnet befinner sig i (Segerström, 2019). 

En rapport från Riksrevisionen 2011 visar att vårdnadshavare till barn med 
funktionsnedsättning och i behov av stöd ofta lämnas ensamma att påkalla uppmärksamhet och 
sammankalla olika verksamheter för att få till samordning runt barnets eller ungdomens behov. 
Detta trots att utbudet av insatser för barn och unga i behov av stöd påtagligt ökat genom åren. 
Vårdnadshavare upplever också att det är just samordningen av huvudmännen som är problemet 
och att dessa inte känner till varandras arbete utan bollar ärenden fram och tillbaka. Det som 
upplevs som allra besvärligast är bristande samordning mellan verksamheter inom samma 
huvudman. Något paradoxalt råder en okunskap om varandras verksamhet även där 
(Riksrevisionen, 2011). 

Brukare som ”lever mellan stuprören” och ”ramlar mellan stolarna” är återkommande fraser 
i översyner och rapporter om samverkan. En relativt ny brukarrevision gällande 
samverkansformen Samordnad individuell plan, SIP, konstaterar det som tidigare 
samverkansundersökningar redan pekat på. Exempelvis lyfts otydlighet vid fördelning av ansvar 
och samsyn fram som ett hinder för samverkan. Det framkommer också att det saknas men finns 
behov av en neutral och tydlig samtalsledare: ”Någon, som när det är nödvändigt, definierar 
mätbara mål som alla förstår innebörden av och som hela tiden återgår till den enskildes behov” 
(Svensson, 2018, s. 23). Vidare framhålls behovet av någon som ansvarar för hela 
samverkansprocessen så att inte saker faller bort mellan planerade möten, vilka ibland kan ligga 
med flera månaders mellanrum (Svensson, 2018). Rapporten har den talande titeln ”Jag lever 
mitt liv mellan stuprören” vilket är en vanlig metafor i sammanhanget, men metaforen förtjänar 
eftertanke. 

Vad gör då den offentliga sektorn åt problemen? I en rapport från Skolverket 2010 berättas 
om ett cirkulär som skickades ut för sextio år sedan, från det dåvarande Kungl. Maj:t där 
kommunerna uppmanades: […] att bilda särskilda samarbetsorgan för regelbundet samarbete 
kring barn och ungdomar. (Skolverket, 2010, s. 3). Offentlig sektor har genom olika påbud samt 
lagregleringar sedan länge blivit styrda i frågan om samverkan. Styrningen har i huvudsak haft en 
primär omsorgsagenda där insatserna ska gynna barn, unga och deras familjer. Exempelvis 
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infördes den 1 juli 2003 nya lagar om skyldighet att samverka utifrån propositionen, ”Stärkt 
skydd för barn i utsatta situationer m.m.” (Prop. 2002/03:53). I samband med detta fick också 
Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att tillsammans med Rikspolisstyrelsen och 
Socialstyrelsen arbeta fram en strategi för samverkan. Strategidokumentet ”Strategi för 
samverkan” som kom 2007 kan ses som ett nationellt kunskapsstöd till alla verksamheter som 
bör, ska och vill samverka runt barn och ungdomar. I strategidokumentet om samverkan 
presenteras tydliga begreppsdefinitioner, framgångsfaktorer, hinder och effekter av samverkan 
men också konkreta diskussionsfrågor för att initiera lokala resonemang. 

Efter det har sen en rad insatser för förbättring av samverkan genomförts och förbättringar 
har skett, men det har det också visat sig att flera projekt och modeller stannat just där och inte 
blivit permanentade i verksamheterna eller som egna verksamheter (Skolverket, 2010). 
Lagstiftningen om att samverkan skall ske när det behövs och att kostnader inte skall vara ett 
hinder är tydlig enligt Dahlgren (2019) som refererar till en sektorsövergripande rapport från 
20041. Rapporten från 2004 visar på vikten av långsiktighet och samverkan för att förebygga 
barns och ungdomars psykiska ohälsa. Trots att stödet skall ges utan ekonomiska incitament 
visar sig förebyggande insatser och välfungerande samverkan dessutom ha gynnat det 
ekonomiska läget (Dahlgren, 2019). Regeringen har nu givit Skolverket och Socialstyrelsen i 
uppdrag att under en treårsperiod 2017–2020 arbeta för att utveckla arbetet med tidiga 
samordnade insatser för barn och unga mellan verksamheterna Socialtjänst, skolan och hälso- 
och sjukvården2 . Enligt Skolverket (2018) är syftet att förbättra samverkan så att de tidiga 
insatserna blir möjliga. Ett första steg i detta utvecklingsarbete är att se över en del av de lokala 
pågående projekt som faktiskt redan finns och utifrån dessa identifiera vad som visar sig 
framgångsrikt och vad som hindrar en fungerande samverkan. En delredovisning av uppdraget 
presenterades i slutet av 2018. Där framkommer information om svårigheter  på  strukturell 
nivå med bland annat oklarheter i juridiska frågor såsom sekretess och samtycken. Andra 
svårigheter är oklarheter gällande ansvar för inbjudan till samordnade individuella 
planeringsmöten samt hur dokumentationen av dessa ska göras då dokumentationsplikten skiljer 
mellan professioner och verksamheter. Det visar sig också att det samordningsansvar som ibland 
vilar på de unga och deras familjer måste lyftas bort. Följande citat klargör för några 
förutsättningar för vad som enligt rapporten behöver finnas för att lyckas med samverkan: 

 
På lokal/regional nivå handlar det bland annat om att etablera en struktur för 
samverkan, med tydlig roll- och ansvarsfördelning, gemensamma mål, Det handlar 
också om att säkerställa att det finns kunskap om varandras uppdrag, kunskap om det 
man samverkar om och samsyn kring centrala begrepp. (Skolverket, 2018, s. 23-24.) 

 
Ett exempel på en av de satsningar i de pågående projekten som är med i utvecklingsarbetet är 
Region Örebro Län som under de senaste åren arbetat med förstudien ”Tillsammans för alla 
barns bästa”, TABB. Här har regionen utgått ifrån GIRFEC (Getting it Righ for Every Child) 
också benämnd som Skottlandsmodellen. I Skottland där skola, socialtjänst och hälso-sjukvård 
samlade under en förvaltning när det gäller barn och unga upp till 25 år. Förstudien från   
Region Örebro Län syftar till att undersöka vilka möjligheter och vilket intresse som finns för att 
starta pilotprojekt i någon av regionens kommuner. Slutsatserna visar att behovet av ökad 
samverkan är klar och att den goda viljan i huvudsak finns, men att en del frågetecken kvarstår 
innan starten kan ske. I diskussionen lyfter författaren att de utmaningar och lösningar som 
samverkan står inför inte är okända faktorer och funderar därför över varför det övergripande 
samverkansarbetet inte kommit igång (Trumberg, 2019). 

 

1 Tänk långsiktigt - En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. 
Skolverket, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut, 2004. 
2 Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga 

Delredovisning 2018. 2018-11-20 1 (34) Dnr 2017:00779 
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I ovanstående översiktliga beskrivning av det som finns lagstadgat och projekterat gällande 
samverkan, utkristalliserar sig några särskilt intressanta aspekter. Forskning visar på vikten av ett 
långsiktigt arbete för goda slutresultat i samverkanssammanhang, både för att kunna sätta in tidiga 
breda insatser samt för att effektivt använda sig av de samhällsresurser som redan finns 
(Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Trots detta och trots att flera 
tillfälliga samverkansprojekt visat sig framgångsrika är dess implementering i befintliga 
verksamheter inte självklar. Rapporterna visar också på brister i tydliga rutiner vad det gäller 
samverkan och på svårigheter att få verksamheter att ta ett övergripande ansvar. Brister i det 
övergripande ansvaret kan ha sin grund i synen på ansvarsfördelningen. Detta i sin tur resulterar 
i att ansvaret hamnar i knäet på vårdnadshavare som får slita med att administrera situationer som 
ibland kan upplevas oöverkomliga. När ingen tar det övergripande ansvaret riskerar kontinuiteten 
att utebli och därmed hämmas samverkansprocessen. Det faktum att detta sker trots 
Barnkonventionens tydliga riktlinjer gällande tillgodoseendet av barnets behov, väcker frågor 
som behöver besvaras eller åtminstone lyftas till diskussion. 

Kraven på förbättringar i samverkan har förutom förstärkningarna via lagstöd också 
uppmärksammats genom flertalet rapporter som visar på vad som hindrar god samverkan men 
också vilka faktorer som är verksamma för samverkansframgång. Ändå visar det sig i olika nya 
rapporter att verksamheter fortfarande inte, trots ambitioner, når hela vägen fram till 
välfungerande samverkansprocesser (jfr. Skolverket och Socialstyrelsens delredovisning, 2018). 
Trots den bitvis negativa bilden, finns ljusglimtar. Det faktum att nya incitament kommer fram 
via lagstöd och påbud visar att frågan om samverkan anses viktig och att det numera sker ett 
ordentligt utvecklingsarbete. I spåren av lagen om skyldighet att samverka när det gäller barn 
och unga, fick Myndigheten för skolutveckling år 2006 i uppdrag att under åren 2007/2008 
fördela ett statsbidrag på 100 miljoner kronor till olika lokala samverkansarbeten samt 
pilotprojekt. Uppdraget övergick hösten 2008 till Skolverket (Skolverket, 2009) Som nämnt var 
det omkring 2008 alltså en tid av extra uppmärksamhet runt samverkan. 

Samba som betyder Samverkansledning för barns och ungas bästa, var från början ett av 
dessa pilot-samverkansprojekt i Örebro kommuns regi och står nu i fokus för denna uppsats. 
Verksamheten kommer att presenteras mer noggrant längre fram, här kommer endast ges en kort 
bakgrund. Ett skäl bakom valet av Samba som studieobjekt var att de i Örebro med omnejd 
uppfattas som en välfungerande samverkansenhet. Samba har sedan starten för drygt tio år sedan 
varit föremål för några utvärderingar. Den bild som ges av verksamheten är mer eller mindre 
odelat positiv. Samba själva har med visst samarbete också genomfört utvärderingar av 
verksamheten3. Den första ”Vi slussas inte bara runt ” tittar närmare på föräldraperspektivet och 
den andra ”De pratar ju med mig och inte om mig” belyser de ungas perspektiv. De olika studierna 
visar inte bara på framgångsfaktorer utan har också tankar om förbättringar. I Sambas 
utvärderingar visar det sig att flera av de positiva faktorerna i huvudsak är liknande de som brukar 
framkomma i samverkansstudier. Under det första projektåret genomförde Germundsson, 
Englund och Danermark en utvärdering av Samba, som presenterades i samband med 
permanentandet av verksamheten hösten 2009. Två positiva faktorer som framkommer i 
utvärderingen är att respondenterna tycker att Samba har en tydlig mötesstruktur samt att de 
upplever en känsla av att bli lyssnad på. Utvärderingen fokuserar också på verksamhets- och 
ledningsnivån och där framkommer att förankringen på ledningsnivå och Sambasamordnarnas 
mandat är positiva aspekter (Germundsson, Englund & Danermark, 2009). Under de senaste åren 
har Samba också använts som ett gott exempel i dels ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen 2017, 
dels i en vägledning från Socialstyrelsen, 2019. Vägledningen som är skriven av Dahlgren (2019) 
presenterar en bilaga med information om samverkan samt en lista i punktform att tänka på innan, 

 

3 ”Vi slussas inte bara runt” – utvärdering av föräldraperspektivet i Sambasamverkan. Pilotstudie 2010 och 
”De pratar ju med mig och inte om mig” - En samverkansrapport om ungdomars erfarenhet av att delta i 
samverkansmöten, Mementum –Rapportserie från Psykiatriskt forskningscentrum, 2012, Örebro 
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under och efter ett möte. Bilagan grundar sig på Sambas arbetssätt och material. 
Kunskap om vad som är verksamt och vad som utmanar i samverkan generellt finns alltså 

och viss mån också gällande Sambaverksamheten. Ovan nämnda utvärdering av Germundsson, 
Englund och Danermark från 2009, är den senaste externa utvärdering som genomförts av Samba 
fram till den här studien som nu kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. 

Förevarande uppsats behandlar två problemområden. Dels att studera Samba som enligt 
respondenterna är en välfungerande samverkansenhet. Vad är det som bidrar till att Samba 
uppfattas välfungerande och vilka lärdomar som kommer av det. Dels också hur de olika lärdomarna kan 
användas rent praktiskt ute i liknande verksamheter. 

Samverkan, samarbete och samordning är en del av det arbete som genomförs inom 
verksamheter och mellan olika verksamheter inom ramen för den offentliga sektorn. Oavsett vad 
verksamma tycker om samverkan så ska det enligt lag genomföras, för att människor som av olika 
anledningar är i behov av hjälp och stöd, skall få tillgång till bästa möjliga hjälp och stöd. 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva Samba som samverkansaktör i ett interaktionsteoretiskt 
perspektiv och utifrån det analysera och karaktärisera samverkansaktörens olika delfunktioner 
som förberedelsearbetet, mötesformen, ledarskapet samt kontexten. Vidare kommer 
samverkansaktörens utmaningar och möjligheter som legitimitet, ekonomi, byråkrati, hierarkier 
att identifieras och beskrivas. För att precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
1. Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? 
2. Vilka är de bärande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs 

de i samverkansprocessen? 
3. Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller som 

exempelvis SIP? 
4. Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och hur hanteras 

utmaningarna? 
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Disposition 
Inledningsvis presenteras en bakgrundsbeskrivning av Sambaverksamheten som är i fokus för 
uppsatsen. Efter bakgrundsavsnittet kommer en presentation över forskningsläget gällande 
samverkan överlag samt forskning om centrala begrepp och perspektiv som jag bedömer vara av 
betydelse för samverkansformer generellt men också i viss mån specifika för 
Sambaverksamheten. Detta följs av tolkningsramen som först presenterar studiens centrala 
begrepp, några olika typer av samverkankonstellationer samt en teoretisk begreppsdiskussion. 
Sedan presenteras de två övergripande teoretiska perspektiven: organisationsperspektivet och 
interaktionsperspektivet. Metodavsnittet som kommer näst på tur presenterar det rent praktiska 
tillvägagångssättet när studien producerats men också etiska överväganden samt tankar om 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Intervjustudiens resultat presenteras sen 
tillsammans med analyser och diskussion med stöd i tolkningsramen och allra sist kommer 
slutdiskussionsavsnittet med resonemang om resultatet samt förslag på vidare forskning. 

 
Samba 
Samba – Samverkansledning för barns och ungas bästa, är en del av Örebro kommuns satsning, 
Centrum för samverkansstöd barn och unga, CFS, men har som egen verksamhet funnits längre 
än CFS. Samba var från början ett projekt som startade hösten 2008 men sedan permanentades 
som egen verksamhet i Örebro kommun redan hösten 2009. Föregångaren till Samba var 
Miltonprojektet, Barn och unga med sammansatt problematik, som pågick under åren 2006 
och 2007. Projektet hade gott stöd från ledning i de olika verksamheterna och den styrgrupp 
som bildades då var den som samma som sedan fanns med i starten av Samba 2008 
Styrgruppens representanter var då från både kommunala verksamheter och verksamheter från 
dåvarande landstinget (Gatehouse, Pihlström, Neander, 2012). 

Finansieringen av Samba sker idag från både Kommunstyrelseförvaltningen och 
Socialförvaltningen men verksamheten har genom åren, rent organisatoriskt legat under både 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialtjänsten. Den allra största delen dock under 
Socialtjänsten. Sedan 1 januari 2019 ligger dock Samba organisatoriskt under Centralt Skolstöd 
som i sin tur ligger under kommunstyrelseförvaltningen. Sedan 2014 är alltså Samba en del av 
CFS olika uppdragsområden där de övriga uppdragen bland annat består i att vara ett stöd i 
implementeringen av SIP, samt att utveckla nya samverkansformer men också vara ett 
kunskapsstöd i de olika samverkansformer som finns. Samba befinner sig sedan några år 
tillbaka lokaliserade i en egen central lokal där de flesta av Sambamötena genomförs. Vidare 
utmärker sig Samba genom den samverkansmodell de använder. En neutral samtalsledare och 
en tydlig mötesstruktur är ett par av funktionerna i modellen. 

CFS delar Örebro kommuns vision “Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva 
och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets bästa och som, beroende på barnets 
ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter” (Pihlström, Fardelin & Forsberg, 
2016, s. 5). Projektet CFS syfte och mål är att utifrån barns och ungas bästa vara ett centrum för 
de samverkansfrågor som blir aktuella. Målgruppen för projektet är barn och unga i åldern 0–21 
år, där det finns behov av samarbete mellan olika verksamheter. Samba har en referensgrupp och 
där ingår representanter på ledningsnivå från både Region Örebro län samt Örebro kommun. 
Referensgruppen har också accepterat att fungera som referensgrupp för CFS. Under de 
Sambamöten som varit sedan CFS start så upprättas så gott som alltid en SIP- Samordnad 
individuell planering för den gemensamma dokumentationens skull men då de två 
mötesformerna sägs skilja sig åt mellan så kvarstår att mötet kallas för Sambamöte (Pihlström 
m.fl. 2016). Den senaste årsberättelsen från 2018 visar att Samba sedan starten i september 2008 
genomfört 2527 samverkansmöten i totalt 496 enskilda ärenden. Under 2018 har 123 
samverkansprocesser genomförts enligt Sambamodellen och utöver dessa ärenden har 
verksamheter också fått stöd i samverkansfrågor i ytterligare 46 ärenden inom ramen av CFS 
verksamheter. Totalt har det blivit 265 Sambamöten under 2018. Av de 123 barn- och ungdomar 
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som varit föremål för Sambasamverkansmöten under 2018, är 63 ärenden nya och av dem berör 
35 ärenden pojkar och 28 ärenden flickor. Genom åren har majoriteten av ärendena gällt pojkar 
men de senaste åren har skillnaden minskat. Åldersspannet på de ungdomar som är aktuella för 
Sambamodellen är vanligen mellan 13 och 17 år men som tidigare nämnts så varierar formerna 
för mötena stort och under 2018 gällde 28% av ärendena barn under 12 år. Totalt tio barn av 
dessa har varit under 7 år. I enstaka fall så måste vårdnadshavares eget stöd säkerställas och 
inledande möten sker då med vårdnadshavarens egen, vårdgivare för att säkerställa att 
vårdnadshavaren har tillräckligt med eget stöd innan processen runt barnet påbörjas. Av de 123 
samverkansprocesser som varit under 2018 så har de unga deltagit i 14% av dessa möten. Fler 
unga har tillfrågats om att delta i mötet men avböjt inbjudan. I dessa fall liksom i alla fall har det 
ombesörjts så att den unge ändå får känna sig delaktig och representerad. Det sker exempelvis 
genom att någon annan i mötet förmedlar den unges tankar. Efter Samba gick in i samarbete 
med CFS så finns möjlighet att i komplexa ärenden att det utöver de redan provade insatserna 
har behövts speciallösningar. Med speciallösningar menas att beslut fattas på operativ chefsnivå 
med beslut som kräver betydande arbete över verksamhetsgränserna. Arbetsformen kallas 
Samba II (Pihlström & Ekblad, 2019). 

Under de senaste tre verksamhetsåren har Samba II använts vid ett antal tillfällen med flera 
goda exempel som resultat. Samba II kräver ett nytt tänkande då det i vissa fall blir nödvändigt 
med lösningar som utgår från den unges behov och inte utifrån de insatser som redan finns. Vid 
några tillfällen har lösningar inom Samba II resulterat i samfinansierade resurspersoner som 
fått i uppdrag att arbeta familjenära. (Internt arbetsmaterial Sambaverksamheten). 

I ett par verksamhetsberättelser från Samba refereras det till den mytologiska berättelsen 
om ”Den femte provinsen”. Den femte provinsen beskrivs som ett ingenmansland där olika 
klanhövdingar träffas för att diskutera svårlösta problem. Både vapen och klanlojaliteter lämnas 
utanför mötet för att deltagarna sedan förutsättningslöst ska lyssna till varandra. Liknelsen är 
kanske något högtravande men bör nog inte underskattas. De chefsmöten som sker inom ramen 
för Samba II innebär i förlängningen att de olika verksamheterna arbetar något utanför sina 
ordinarie uppdrag och det har visat sig vara framgångsrikt i svårlösta ärenden. 

 

Tidigare forskning om samverkan 
Vid genomgång av forskningen i ämnet samverkan finns ett omfattande material med 
förhållandevis liknande frågeställningar och resultat. En del av forskningen som här presenteras 
är från 60- och 70-talet. På 1970 – talet presenterar Benson aspekter som då är centrala för god 
samverkan mellan olika verksamheter samt aspekter som blir till hinder. Nu mer än 40 år senare 
går det att konstatera att det i det närmaste är just samma aspekter som presenteras. Aspekter 
som kan visa sig vara avgörande för om en samverkan ska vara välfungerande eller bristfällig. 
Avsnittet om tidigare forskning som tar sin utgångspunkt i studiens syfte kommer att presenteras 
under tre huvudrubriker. Först kommer en kort presentation av Danermarks syn på samverkan. 
Efter det presenteras forskning om framgångsfaktorer i samverkansprocesser och till sist 
forskning om sådant som kan anses vara hinder eller utmaningar 

 
Samverkan enligt Danermark 
Bert Danermark är en av de forskare i Sverige som mest format resonemanget runt samverkan 
och som länge studerat tvärvetenskapliga samarbeten och interprofessionell samverkan. Mycket 
av den forskning som finns om samverkan refererar till Danermark, hans idéer kommer även att 
användas i den här studien. Här kommer först en presentation av hans syn på grunden i 
samverkan. 

Danermark (2005) skiljer på begreppen samarbeta och samverka och menar att samarbete 
är något som sker oreflekterat dagligdags då det är en del av vår socialisering. Samverkan är 
”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2005, s.15). Enligt Danermark 
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(2005) är fyra aspekter betydelsefulla när samverkan som en process skall förklaras. De första 
två aspekterna handlar om det faktum att vi människor som samverkar är både subjekt och objekt 
beroende på den aktuella kontexten, samt att en konkurrenssituation i stort sett alltid föreligger i 
samverkansprocessen. Konkurrenssituationen kan förklaras med att professionella inom 
människovårdande yrken ringar in de olika problemen utifrån den egna expertisen. Här blir inte 
bara inringningen av problemet en källa till konkurrensen utan också i hur de professionella 
tolkar och tar sig an problemet. Vidare framhåller Danermark att samverkansprocessen i 
människovårdande ärenden är och bör ses som lärande då flera aspekter som bland annat känslor 
och makt spelar in. Ett lärande som inte kan ersättas av en rationell planering. Organiseringen 
av samverkan är den fjärde viktiga aspekten och den sker på olika ambitionsnivåer utifrån vad 
som krävs för en lyckad samverkan. Stödet från ledningsfunktionen viktigt på samtliga plan i en 
samverkansprocess men studier visar att stödet från ledning inte sällan är bristfälligt, (Danermark, 
2005). 

Danermark (2005) lyfter också vikten av att ledningen alltid bör vara insatt i en 
samverkansprocess men att brist på tid, samt eventuell okunskap om samverkan gör att det inte 
alltid är självklart att samverkan sanktioneras. Verksamhetens ledning har en mycket viktig roll i 
samverkansärenden och därmed finns då också den uppenbara risken att samverkan helt fallerar 
om inte ledningens stöd finns med under hela processen. Vidare menar Danermark (2005) att det 
finns en risk att ledningen är med initialt vid en satsning på ett samverkansprojekt och sedan 
snart tänker att övrig personal reder sig själva i ärendet. Här blir det tydligt att Danermark vill 
trycka på ledningsfunktionens viktiga roll i samverkansärenden och framförallt att ledningen 
skaffar sig god kunskap om samverkan för att förstå vikten av att sanktionera och stötta ett gott 
samverkansarbete. Danemark (2005) beskriver också de skilda synsätt som möts i 
samverkanssammanhang och drar metaforiskt paralleller till hur olika hantverkargrupper i arbete 
med en och samma måluppgift inte skulle drömma om att lägga sig i varandras arbetsmetoder. 
Här menar Danermark att det då skiljer sig markant mot de professioner som istället arbetar runt 
och med människor där de olika perspektiv som vi kan betrakta människan ur är flera och 
tangerar varandra. De olika perspektiven som Danermark nämner är det sociala, det psykologiska 
och det biologiska och att när de olika perspektiven möts kommer också maktaspekten in. En 
maktaspekt där statusskillnader gällande kunskaper finns i hög eller låg grad mellan de olika 
professionerna som samverkar (Danermark, 2005). Här blir det mycket viktigt att klargöra de 
olika synsätten och inte hamna i konflikter runt dessa. 

 
Det är emellertid ofta vare sig realistiskt eller alltid önskvärt att uppnå enighet i 
teoretiska frågor. Det gäller dock att göra oenigheten till en tillgång där man kan lära 
av varandra och utvecklas. Inte hamna i en destruktiv kamp om vems synsätt som är det 
sanna. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras synsätt och att kunna 
kommunicera kring dem. (Danermark, 2005, s. 28). 

 
En annan aspekt är enligt Danermark (2004) den ekonomiska biten och frågan om vem som ska 
stå för kostnaderna i olika sammanhang kan bli en besvärande maktfråga och då särskilt i 
åtstramningstider. Här kan det alltså uppstå hinder i en samverkansprocess på grund av att det 
uppstår konflikt om ibland för sammanhanget små summor (Danermark, 2004). Ekonomifrågan 
är viktig och även om Danermark här kanske främst riktar in sig på mer övergripande samverkan 
i resonemanget makt och ekonomi så är det samma fenomen som uppstår också i mindre 
samverkansammanhang. 

 
Framgångsfaktorer i samverkan 
Professionspositioner och samsyn 
Benson (1975) lyfter, som tidigare nämnt för över fyrtio år sedan centrala aspekter som är viktiga 
för att få ett gränsöverskridande och jämlikt interorganisatoriskt samarbete. De olika aspekterna 
handlar om att finna samstämmighet och tydlighet gällande de olika verksamhetsområdena, 
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samstämmig ideologisk syn gällande ärendet i att fråga, en tro på varandras samarbetsförmåga 
och slutligen ett faktiskt fungerande och effektivt samarbete (Benson, 1975). Allt eftersom nya 
studier om samverkan genomförs så blir det också tydligt att de viktiga aspekterna kvarstår 
men att det också är samma hinder och utmaningar som kvarstår. Bland annat så har det genom 
åren av samverkansforskning visat sig att den skilda lagstiftning som verksamheterna har att 
förhålla sig till, är ett vanligt hinder för lyckad samverkan. Exempelvis visar den utvärdering 
som gjordes om Sambaprojektet 2009 att just lagstiftningen är ett av de orosmoln som försvårar 
samverkan (Germundsson, Englund & Danermark, 2009). Å andra sidan visar Germundsson 
(2011) senare i sin avhandling också på just lagstiftningen som ett hinder i samverkan mellan 
lärare och socialsekreterare, men där han också tydligt visar sina begreppsfynd av hinder och 
framgångsfaktorer i samma lista då de ofta är både och. Med andra ord menar Germundsson att 
verksamheternas skilda lagar ibland blir ett hinder men ibland också ett redskap för att nå 
framgång i processen. Germundsson tydliggör skillnaderna genom att visa resultat där lärarna 
associerar lagstiftningen som något negativt när de tänker på socialsekreterarna vilket inte 
socialsekreterarna i sin tur gör om lärarna (Germundsson, 2011). I Englunds studie ”Samverkan 
och sen då” från 2017 visar det sig att lagstiftningen istället är en främjande faktor i 
samverkansarbetet. Det blir en skillnad mot flera tidigare studier (jfr. Englund, 2017) som visar 
på det motsatta med argument gällande sekretessen mellan förvaltningar och de hinder som 
kommer av det. Det visar sig till största del att upplevelsen att lagstiftningen varken hindrar eller 
främjar samverkan eller att lagstiftningen rent av har en främjande effekt. Detta i sig är enligt 
Englund intressant och kan snarare liknas med lagstiftningen som en verksam mekanism snarare 
är frånvarande i diskussionen (Englund, 2017). I rapporten ”Strategi för samverkan- när barn och 
unga riskerar att fara illa” redovisas fem olika teman på framgångsfaktorer för samverkan (aktivt 
och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn, motivation, förtroende och 
god kommunikation, samverkanskompetens). I rapporten refereras också till Lindblad (1990) 
som utifrån sin forskning menar att det finns sex viktiga punkter för en genuin samverkan mellan 
barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Dessa är: ”Genuin önskan att samarbeta, 
intresse för och kunskap om den andra parten, ömsesidigt förtroende, respekt för den andres 
kompetens och arbetsområde, respekt för den egna kompetensen och medvetenhet om den egna 
begränsningen” (Josefsson, 2010 s. 46–47). 

Hesjedal, Hetland och Iversen (2013) presenterar i sin artikel om interprofessionell 
samverkan tre tydliga huvudspår från deras studie. Författarna har intervjuat både socialarbetare 
och lärare där samtliga har erfarenhet av arbete i flerprofessionella team. De tre huvudspåren 
som framkommer i slutsatsen kan vara av intresse när det gäller framgångsfaktorer och därmed 
av intresse för studien om Samba. För det första så är det personliga engagemanget i barnet/den 
unge av stor betydelse, för det andra en positiv syn på interprofessionell samverkan och för det 
tredje så lyfter författarna vikten av att dra åt samma mål. Huvudfokus bör vara att barnet/den 
unge ska må bra både i skolan och i hemmet. Gällande den positiva synen på just 
interprofessionell samverkan betonas vikten av att främja en positiv anda i interprofessionella 
samverkanssammanhang och att inte ”bara” delta i samverkan. Författarna menar dock att det 
visade sig att synen på vad interprofessionell samverkan är, skiljer sig något åt mellan de 
verksamma. Det kan bero på olikheterna i utbildning och profession men att den skilda synen 
på samverkan som ”fenomen” suddas ut och alla blir jämlika inför det faktum att allt fokus 
skall vara på barnet. Vidare problematiseras runt det faktum att dessa framgångsfaktorer ibland 
inte finns med i arbetet runt barn och unga generellt och hur blir det då? Hur avgörande är 
exempelvis det personliga engagemanget? (Hesjedal, Hetland & Iversen, 2013). 

Germundsson (2011) har också studerat de båda professionerna lärare och socialsekreterare 
i sin avhandling och analyserat sitt resultat med stöd bland annat socialrepresentationsteori. 
Enligt Germundsson går det att se hur de olika professionerna skapar sig en yrkesidentitet och att 
det är den ”representationen” som främst visar sig i sociala interaktioner med andra 
yrkesverksamma, exempelvis i samverkan. Yrkesidentitets representation blir alltså starkare än 
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den privata representationen även om den senare såklart inte helt försvinner (Germundsson, 
2011). Yrkesidentiteten kan dock också bli oklar för den som deltar i samverkansmöten då de 
förutom de olika professionerna också har sin hemvist i olika verksamheter. Exempelvis kan ett 
samverkansmöte bestå endast av socionomer, men från olika verksamheter. Kanske en kurator 
från skolan, en socialsekreterare från Socialtjänsten och en kurator från BUP. Detta innebär inte 
att samsynen därmed är självklar, utan här kan istället just de organisatoriska skillnaderna bli 
påtagliga. 

 
Samordning och ledarrollen 
I en vägledning från Socialstyrelsen (2013) listas ett antal riktlinjer som är tydliga och konkreta. 
Dessa riktlinjer är framtagna efter en kunskapsöversikt och Socialstyrelsen menar att kommuner 
och landsting har att förhålla sig till riktlinjerna för bästa samverkansresultat. En av riktlinjerna 
hänvisar till behovet att en samordningsfunktion där huvudmännen i fråga “ser till att barn, unga 
och deras föräldrar ges möjligheter att delta i samverkansarbetet och samtidigt behålla 
ansvaret för samordningen av planering, genomförande och uppföljning av insatserna för 
barnet” (Socialstyrelsen, 2013, s. 12). Här presenteras nu forskning gällande ledarskap och 
som främst avser ett ledarskap i form av samordning och mötesledarskap. Jonhede (2015) visar 
i en utvärdering av Barnahus Skaraborg på tidseffektiva vinster då flera möten sker naturligt på  
den gemensamma arenan och då tiden för att ringa till berörda och svårnådda personer minskas. 
Under 1990-talet argumenterade Boklund (1995) i en rapport för att behovet av en 
samordnarfunktion är påtaglig. Boklund kallar det ”nyckelfunktion” och menade utifrån en av 
sina studier att det kanske till och med var just den viktigaste funktionen avseende hjälp till 
familjen (Boklund, 1995). Englund (2009) menar att många av de verksamheter som deltagit i 
studien för avhandlingen, under projekttiden har utsett en samordnare eller någon som innehar 
en sådan funktion och att en stor del av dessa fortfarande har kvar funktionen vid uppföljande 
mätningar (Englund, 2017). 

I en artikel om aktionsforskning i nätverkssammanhang skriver Huzzard, Ahlberg och 
Ekman (2010) att de använt sig av Tuckmans grupputvecklingsfaser när de analyserat hur en 
samverkansprocess genomförts med framgång. I artikeln visas exempel från de olika faserna och 
författarna menar bland annat att det blir tydligt att arbetet i den första fasen forming, försvåras 
om det finns brister i förhandsinformation till deltagarna (Huzzard m.fl. 2010). Även om 
författarna till studien hade annat fokus än att studera bara mötesledarens roll så spelade 
Tuckmans olika faser en betydande roll för studien och visar vikten av en tydlig mötesstruktur 
och mötesledaren betydelse för mötesstrukturen. Tuckman som på 60-talet efter sin studie om 
grupputveckling, skapade denna grupputvecklingsmodell har kommit att bli klassisk och väl 
använd genom åren. Modellen bygger enligt Tuckman (1965) på de fyra faserna forming, 
storming, norming samt performing. Tuckmans avsikt var främst att begreppsgöra 
grupputvecklingen men också att rama in en organiserad och integrerad funktion. Efter 
uppföljande studier lade Tuckman (1977) till en femte fas, adjourning som handlar om gruppens 
avslut och separation. För att ett möte ska hålla en god struktur krävs att någon eller några 
ansvarar för att det blir så och därav blir samordnarens roll och stil aktuell. 

Dean Pruitt forskar huvudsakligen i frågor gällande förhandling, medling och sociala 
konflikter. Pruitt presenterar i sin artikel om sin forskning om förhandling och medling, 
inledningsvis tre olika medlarstilar, varav två är ganska raka och styrande medan den tredje är 
mer speglande och utforskande. De två första medlarstilarna har som fokus att komma fram till 
godtagbara lösningar på problemen medan den tredje medlingsstilens fokus är att lyfta 
deltagarnas självförtroende och främja en god kommunikation för att förbättra relationen (Pruitt, 
2012). Pruitts forskning visar att de flesta medlare använder sig av en kombination av flera stilar 
samt olika dimensioner av dessa (Pruitt, 2012). Samordnarens roll som alltså har visat sig vara 
av betydelse i samverkansmöten och den samordnaren som en neutral part är också av betydelse. 
I studien om Barnahus Skaraborg visar det sig exempelvis att flera upplever samordnarens 
neutrala roll som viktig för att det då blir en tydlighet i att de inte är partiska utan kan lyfta fram 
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barnets behov utifrån olika aspekter (Jonhed & Bennich, 2018). Jonhed och Bennich resonerar 
vidare utifrån resultaten av utvärderingen av Barnahus Skaraborg och menar att 
mötessamordnaren där har en stor del i att utjämna det som i andra möten skulle kunna upplevas 
bli positionerande (Jonhed &Bennich, 2018). 

 
Miljöfaktorer 
Blomqvist (2012) visar i sin studie att det som uppfattas vara kompetens i samverkan är när den 
som är verksam lyckas skapa relationer med både vårdnadshavare och andra yrkesverksamma. 
Relationer som kommer sig av den yrkesverksamme lyssnar och visar förståelse (Blomqvist, 
2012). Förutom den viktiga relationen så har den generella mötestrivseln visat sig vara 
betydelsefull. Jonhed och Bennich har granskat det intervjumaterial som låg till grund för 
Jonheds utvärdering från 2015 om Barnhus Skaraborg. Där visar det sig att mötestrivseln med 
bl.a. fika bidrar till att kommunikationen under samverkanmötet blir bättre (Jonhed & Bennich, 
2018). Författarna lyfter också vikten av mötesplatsen och det faktum att samverkanssamordnarna 
i den granskade studien är lokaliserade på en gränsöverskridande arena kan av mötesdeltagarna 
kan upplevas trygghetsskapande (Jonhed & Bennich, 2018). Både nationell och internationell 
forskning visar att just en samlokalisering, där de olika professionerna delar arbetsplats kan vara 
gynnsamt för ett samarbete precis så som det ofta ser ut på en familjecentral eller vid de Barnahus 
som finns. Samlokaliseringen underlättar kommunikationen och de professionella kan lättare 
diskutera pågående ärenden (jfr. Blomqvist, 2012; Germundsson, 2011; Danermark & Kullberg, 
1999) Här är viktigt att skilja på gemensamma arenan som en permanent samlokalisering för att 
underlätta interprofessionell samverkan och den gemensamma arenan som tillfällig mötesplats. 
I utvärderingen av Barnahus Skaraborg visar sig också att den allmänna kompetenshöjningen 
samt tidsvinster, då delar av administrationen sköts av samordnarna, vara några av skälen till att 
samarbetet underlättats (Jonhed, 2015). 

 
Utmaningar i samverkan 
Status och hierarkier 
I ovanstående delavsnitt presenterades forskning om faktorer som tidigare visat sig vara 
verksamma i samverkansprocesser och varför de blir verksamma. I detta delavsnitt blir fokus 
istället riktat mot det som tidigare visat sig vara utmaningar, hinder och ibland problem i 
samverkanssammanhang. 

Ek, Eriksson, och Isaksson (2017) har undersökt hur socialtjänsten, skolan och barn- och 
ungdomspsykiatrins verksamheter genom samverkan arbetar med skolfrånvaro bland ungdomar. 
Två centrala perspektiv som framkommer i studien och som påverkar framgången i 
samverkansmöten, är den statusskillnad som finns mellan professionerna samt bristen på en 
kunskapsbas som är gemensam för samtliga berörda verksamheter. Gällande statusskillnad med 
läkarprofessionen högst samt det dominerande psykiatriska perspektivet försvårar samverkan 
som lätt då går i en riktning (den psykiatriska). Vidare resulterade det i att övriga professioner 
istället för att lyfta sina perspektiv önskar utbildning i psykiatriska diagnoser samt övervägande 
deltar i den psykiatriska diskussionen. Övrig personal väljer ibland att inte kommentera då de 
känner sig “dumma” (Ek m.fl. 2017). 

Författarna menar att statusskillnaderna dels finns på professionsnivå men också på 
verksamhetsnivå vilket skapar både interprofessionell och intrasektoriell makthierarki. I 
artikelns diskussion lyfter författarna också försvårande faktorer för samverkan inom den 
offentliga sektorn och sammanfattar delar av tidigare forskning och rapporter. Dessa försvårande 
faktorer som presenterats är bland annat skillnader i prioritering, skillnader i synsätt och attityder 
men också regelverk som försvårar och organisationsideologier (Ek m.fl. 2017). 

Ovan nämnda Blomqvist (2012) resonerar i sin avhandling också om psykiatrins, och i detta 
fall BUP:s position som medicinska experter i samverkanssammanhang och med ett fokus på ett 
individbaserat behandlingsarbete. Blomqvist menar att BUP inte har samma behov av att 
samverka med andra verksamheter såsom skolan och Socialtjänsten, vilka i sin tur kan upplevas 
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ha stora behov av att samverka med just BUP (Blomqvist, 2012). Englund (2017) redovisar dock 
i sin avhandling att av de barn och unga som varit aktuella för samverkan så har det i en betydande 
utsträckning varit barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Det är värdefull information 
då just denna målgrupp enligt lag ska vara prioriterade gällande olika stödinsatser då 
hjälpbehovet generellt är högre och vårdnadshavare i många fall får agera koordinator. Englund 
resonerar också om de omorganisationer som ibland sker i verksamheterna och den påverkan 
det har på den viktiga tydligheten samverkansprocesserna (Englund, 2017) 

 
Statliga ”påbud” om samverkan 
Som redan nämnts i uppsatsens inledning så kommer ibland påbud från staten i form av riktlinjer 
eller lagar. Riktlinjer eller lagar som behövs för att skärpa upp sådant som rör offentlig förvaltning 
och där regionerna överlag behöver stöd för att nå framgång. Ett exempel på det är lagen om 
Samordnad Individuell Plan (SIP) och som var ett led i utvecklingen av det samverkansarbetet 
på riksnivå. Lagar som grundar sig i ett gediget förarbete där arbetsgrupper tagit del av tidigare 
relevant forskning. 

 
”En sådan struktur kan vara skriftliga avtal eller överenskommelser mellan olika 
huvudmän som förtydligar vem som ska göra vad, när och hur för barn och unga som 
behöver insatser från flera verksamheter. Tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar är 
en förutsättning för samverkan [40] (se bilaga).” (Socialstyrelsen, 2013, s. 61) 

 
Ovanstående citat avser avtal på övergripande nivå, såsom överenskommelsen om SIP i region. 
Örebro som är en regional samverkansplan. SIP är lagstadgat sedan 2010 då den inkorporerades i 
redan befintliga lagrum som rör människovårdande verksamheter - bland annat Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] kap. 17 § 4 och i Socialtjänstlagen [SoL] kap.2 § 7. I lagtexterna gällande 
SIP tydliggörs det att kommunen och landstinget skall samarbeta i de fall då någon behöver en 
gemensam insats. Samarbetet skall ske genom ett möte där en gemensam planering genomförs 
(Åhsberg, 2017). Enligt en regional överenskommelse så ingår även förskola och skola i sedan 
september 2014 i överenskommelsen om samordnad individuell plan (Rutin för samordnad 
individuell plan (SIP), 2015)4. Med anledning av SIP:s förhållandevis korta varande får 
forskningen om hur SIP fungerar ute i landets regioner, anses vara begränsad. I en avhandling av 
Nordström (2016) visas dock resultat utifrån studier på både professionella och familjer som har 
erfarenhet av SIP. I resultatet från studien med professionella presenteras en lista med fyra 
hindrande och fyra främjande faktorer som i huvudsak är samma faktorer som visat sig i tidigare 
studier om samverkan. Bland de hindrande faktorerna finns exempelvis status- och 
mandatsituationer som kan bli påtagliga, men också det faktum att en kallelse till ett SIP möte 
enligt lag är tvingande om den skickas ut enligt ordning. Den verksamhet som är angelägen och 
kallat till möte tyckte att det var bra att alla tvingas att delta medan det å andra sidan kunde 
upplevas besvärande att själv tvingas delta. Som främjande faktorer nämns bland annat vikten 
av att de som deltar i SIP-möten kan och förstår meningen med att använda SIP samt att 
dokumentationen och terminologin är gemensam. I delstudien som bygger på resultat från 
intervjuade familjer visar det sig att stuprörstänket fortfarande ibland kan bli en hindrande faktor 
medan den goda strukturen som ett gäller vid ett SIP -möte vara uppskattat och främjande 
(Nordström, 2016). När Nordström till sist resonerar runt och jämför de båda studierna lyfter han 
centrala teman från resultaten som kan anses viktiga för ytterligare utveckling av SIP men också 
samverkansmöten generellt. Framförallt blir informationen om den relationella makten och 
tydligheten intressanta och Nordström menar att både verksamheter och familjer upplever att 
samverkan fungerar bättre när det blir mer av en holistisk agenda än verksamhetsagenda. Detta 
uppnås bäst när någon professionell har en relationell och samordnande relation med den familj 

 
4 https://visamregionorebro.se/wp-content/uploads/2019/01/SIP-rutin-2015-02-20-antagen.pdf 
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som berörs. Familjerna lyfter också vinsten av att samverkan via SIP medför en tydlighet som 
uppfattas saknats i samverkan som inte är inom ramen av SIP. Det tvingande deltagandet och 
den transparenta planeringen via den gemensamma dokumentationen med krav på att återkoppla 
vid uppföljning medför också att det blivit tydligare (Nordström, 2016). Delstudien med de 
professionella visar också att det upplevs finnas påtagliga skillnader mellan de olika 
verksamheterna. Exempelvis i hur de förhåller sig till den konflikt som uppstår genom önskan 
om att vara lojal mot kärnverksamheten och dess uppdrag, samt den önskan som finns att 
samverka med andra verksamheter i from av SIP- möten (Nordström, 2016). 

I en granskning av SIP som genomförts på uppdrag av riksdagens Socialutskott presenteras 
resultat om hur SIP fungerar runtom i landets regioner och då främst med fokus på barn med 
funktionsnedsättning och multisjuka äldre. Några av framgångsfaktorerna som granskningen 
visar på är bland annat att mötesledaren är erfaren, att verksamheterna har kunskap om varandras 
arbete, att samverkan är sanktionerad från ledningen (Riksdagen, 2017). Vidare nämns också 
som en framgångsfaktor att några regioner utsett neutrala mötesledare men att det också finns en 
risk med det. En risk för att det då kan upplevas bli höga krav på den som ska leda möten och 
kanske det väcks en osäkerhet i att som enskild verksamhet kalla till och hålla ett SIP-möte. 
Ytterligare hinder för god samverkan presenteras men det som är intressant i sammanhanget här 
är ändå att det kan brista i samsynen mellan de olika verksamheterna samt att SIP- lagstiftningen 
ibland orsakar förvirring p.g.a. att redan befintliga samverkansprogram eller planer ute i 
regionerna inte alltid stämmer med det som styrs inom ramen för SIP (Riksdagen, 2017). 

 
Legitimitet och spridning av fungerande arbetssätt 
I uppsatsens syfte och frågeställningar lyfts frågan om hur vi tar lärdom av Sambas modell och 
om en eventuell spridning av Samba är möjlig. Guldbrandsson (2017) visar i en rapport från 
Folkhälsomyndigheten vad som är verksamt i samband med implementering av fungerande 
metoder. I den mottagande verksamheten bör den planerade implementeringen vara förankrad 
hos ledning och i mottagande verksamhet. Det har också visat sig i implementeringsforskning att 
bara skriftliga manualer inte är tillräckligt utan en mer omfattande uppstart krävs med utbildning, 
coachning och uppföljning. Författaren resonerar vidare om att den metod som planeras spridas 
helst ska vara vetenskapligt baserad men framförallt så måste andra veta om att metoden finns 
(Guldbrandsson, 2017). Den önskade vetenskapliga förankringen av metoder som 
Guldbrandsson resonerar om är kanske en av de utmaningar som socialt arbete ofta tampas med. 
Johnsson & Svensson (2005) menar därför att den teori som skall ligga till grund för socialt 
arbete bör vara sprungen ur sociala innovationer och empiri från praktiskt socialt arbete. De 
diskuterar också om att verksamma inom socialt arbete ofta, trots komplexiteten i ärenden, 
använder samma förklaringsmodeller i flera delar i arbetet med ett ärende. Detta trots att 
modellerna egentligen inte passar. Bristen på egna vetenskapliga teorier inom ämnet bidrar till 
detta. Blomqvist (2012) som refererar till Grapes (2001) resonemang om att en övergripande 
organisering möjliggör ett bättre samarbete men ställer också frågan om den gemensamma 
huvudmannen faktiskt blir en framgång eller om avgörande om samarbete eller ej bör anförtros 
de professionella och deras egen bedömning om när samverkan kan vara gynnsamt. I sin 
avhandling från 2017 visar Englund också fram fem centrala mekanismer och menar att de 
stämmer med tidigare forskningsfynd gällande samverkansprocessen. De fem mekanismerna är 
tydlighet, kunskap, engagemang, förankring och helhetssyn och gälande förankringen finner 
Englund att en hög grad av förankring på verksamhetsnivå samt en god förankring hos ledningen 
korrelerar positivt (Englund, 2017). Begreppet förankring dyker upp vid flera tillfällen och över 
tid som en viktig framgångsfaktor. Vad menas då med förankring och hos vem ska det förankras? 
Morén (1992) resonerar om organisationens legitimitet och att verksamhetens övergripande 
erkännande från samhället om trovärdighet medför att individen i verksamheten också blir 
trovärdig. Då grunden för legitimiteten och kunskapsutvecklingen i en verksamhet enligt Morén 
(1992) är brukarrelationen, så blir såklart trovärdigheten både på systemnivå och på individnivå 
av vikt. 
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Lundgren och Persson (2003) reflekterar i sin rapport över användandet av det ”goda 
exemplet”. Detta i samband med deras forskningsuppdrag om att granska samverkan i en 
kommun där samverkan fungerar bra. De reflekterar också över dilemmat med en eventuell 
överdriven optimism om att det sen kanske går att överföra deras resultat, ”det goda exemplet” 
till andra kontexter och kommuner med förväntan om en liknande framgång. Lundgren och 
Persson (2003) refererar vidare till Riddell och Tett (2001) som menar ett lyckat exempel i form 
av en verksamhet består av så många olika komponenter som alla på olika sätt bidrar till 
framgången och att dessa inte alltid går att sortera. Med anledning av svårigheten i att finna ut 
exakt vad det är som gör en verksamhet framgångsrik menar Lundgren och Persson (2003) att 
de i sin studie istället försöker ”fånga överväganden, processer och ställningstaganden som 
leder fram till en bra verksamhet” (Lundgren &Persson, 2003, s. 8). Morén, (1992) i sin tur 
resonerar analytiskt om hur kunskap överförs och skiljer mellan den diskursiva utvändiga 
kunskapen som kan överföras som en muntlig eller skriftlig instruktion och den kunskap som är 
relationsbunden och kräver ett samspel mellan människor (Morén,1992). 

 
Sammanfattning av kunskapsläget 
De framgångsfaktorer och utmaningar som presenterats här i forskningsavsnittet blir viktig 
information för den här studien om samverkan och Sambas roll i detta. Då en del av studiens 
övergripande syfte är att fånga just framgångsfaktorer presenteras här nedan därför en översikt 
av några av de studier som presenterats i avsnittet. Dessa är en del av de framgångsfaktorer som 
tidigare visat sig gynna samverkan och de presenteras de i den tidsordning som de presenterats i 
forskning. 

 
 

Lindblad (1990) Josefsson (2010) Nordström (2016) Englund (2017) 
Genuin önskan om 
att samarbeta 

Aktivt och 
gränsöverskridande 
ledarskap 

Vikten av 
deltagarnas 
förståelse av SIP 

Förankring hos 
ledningen 

Intresse för och 
kunskap om den 
andra parten 

Samverkanskompetens Ömsesidig respekt 
och kollegialt 
lärande 

Förankring på 
verksamhetsnivå 

Respekt för den 
andres kompetens 
och arbetsområde 

Förtroende och god 
kommunikation 

Gemensam 
terminologi och 
dokumentation 

Engagemang 

Respekt för den egna 
kompetensen 

Motivation Intresse av 
samverkan 

Kunskap 

Medvetenhet om den 
egna begränsningen 

Tydlighet och struktur Tydlighet och god 
struktur 

Tydlighet 

Ömsesidigt 
förtroende. 

Samsyn  Helhetssyn 

 

Sammantaget visar det sig i forskningsöversikten att resultat inte skiljer sig mycket på de olika 
punkterna utan grundfaktorer för hinder och framgång gäller över tid, men att olika studier ändå 
visar på lite andra varierande faktorer som också är av intresse. Vad är det då som gör att det 
ibland inte ens går att uppfylla kraven för en eller ett par av dessa viktiga aspekter? Intressant är 
också att det i år har gått 60 år sedan uppmaningen från det Kungliga majestätet om att bilda 
särskilda samverkansorgan för barn och unga (Skolverket, 2010) till nutid då SIP: en fortfarande 
är under utveckling. Även om Riksdagens granskning och Nordströms avhandling studerar SIP så 
är SIP just samverkan och därav blir också resultaten intressanta för den här studien om Samba. 
Många av de samverkansmöten som hålls utanför Samba är just inom ramen av SIP och de flesta 
Sambamöten som hålls kombineras med en SIP. 
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Danermark (2004 och 2005) bidrar med grundläggande kunskap om vad som visat sig 
viktigt i en samverkansprocess och det blir viktiga glasögon i arbetet med intervjumaterialet om 
Samba. För just den här studiens syfte särskilt viktigt att reflektera över den omskrivna 
konkurrens- och maktsituationen och att de som deltar tilldelas dubbla roller som både subjekt 
och objekt. 

Det har dock varit svårt att hitta forskning som handlar om den allt som oftast ansträngda 
ekonomin inom offentlig verksamhet och varje så kallat ”stuprör”. Det är en dimension som ofta 
nämns mellan raderna som ett hinder i samverkansresonemang, men det finns lite forskning som 
tydligt visar på om det är ett faktum. 

Moréns (1992) och Guldbrandssons (2017) tankar om spridning dock blir extra viktiga i 
sammanhanget då generaliserbarheten här kan diskuteras ur två perspektiv. Dels hur resultatet 
kan anses generaliserbart med stöd i undersökningens omfattning och trovärdighet på ett abstrakt 
plan, men också hur huruvida det med utgångspunkt i resultatet går att genomföra faktisk och 
praktisk överföring av välfungerande koncept, som exempelvis Sambaverksamheten. Är 
överföringar till andra kommuner av välfungerande samverkansenheter möjliga och i så fall på 
vilket sätt skall det hanteras 

 
 

Tolkningsram 
Några av de framgångsfaktorer som tidigt utkristalliserade sig i empirin var bland annat det 
neutrala ledarskapet i samverkansprocessen, ledarskapet i själva mötessituationen, relativ 
samsyn bland verksamheterna samt lyckade möten. Att beskriva det som sker samverkansprojekt 
menar Danermark och Kullberg (1999) kan ske ur olika rena teoretiska perspektiv som 
exempelvis ett organisationsteoretiskt eller ett socialpsykologiskt perspektiv. Vidare menar 
Danermark och Cullberg att ett samverkansprojekt som i deras fall är komplext också går att 
beskriva utifrån olika nivåer som exempelvis på individnivå eller strukturell nivå. Författarna 
presenterar slutligen sin tolkningsram utifrån de tre analysdimensionerna: psykologisk, 
sociologiskt och diskursiv (Danermark & Kullberg, 1999) och de får på så vis en systemisk bredd 
som utgångspunkt till analys där de olika nivåerna också kan inbegripa rena teorier. Danermark 
och Kullberg har inspirerat mig att söka stöd i olika dimensioner, teorier och nivåer för i 
möjligaste mån kunna beskriva vad samverkan är och hur samverkan kan förstås. 
Sambaverksamheten som enhet följer ingen rent uttalad teoretisk modell utan är en verksamhet 
som tar avstamp i en eklektisk teoretisk stil men där delarna i arbetsprocessen tar stöd i olika 
förklaringsmodeller. Det har därför varit något av en utmaning i att bygga tolkningsramen som 
nu presenteras utifrån ett organisationsperspektiv och ett interaktionsperspektiv. Perspektiven 
kan vid en första anblick upplevas spreta åt olika håll eller rent av stå i konflikt till varandra men 
är konstruerade så för att på bästa sätt kunna sammanställas till en användbar tolkningsram. Här 
presenteras därför tolkningsramen utifrån ett organisatoriskt perspektiv med underrubrikerna 
förankring, ledarskap och grupputveckling och professioner samt ur ett interaktionsperspektiv 
med underrubrikerna interaktionsritualer och interaktionens öppna dialog. Först ett avsnitt där 
studiens centrala begrepp definieras samt en övergripande teoretisk begreppsdiskussion 

 
Centrala begrepp och definitioner 
Det är omöjligt och troligen också onödigt att definiera alla viktiga begrepp som används i 
uppsatsen. Några av de mest centrala begreppen kommer dock här att kort diskuteras då de blir 
centrala i ljuset av just uppsatsens studieobjekt Samba. 

Begreppet samverkan kan vid en första anblick uppfattas inte behöva någon närmare 
förklaring, men som efter placering jämsides med ord som samarbete, samsyn och samordning 
inte längre är självklart i sin betydelse. I samband med forsknings- och teorigenomgång kan det 
konstateras att det finns många olika men snarlika definitioner gällande begreppet samverkans 
betydelse. Lindberg (2009) resonerar runt de snarlika begreppen och har efter genomgång i 
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ordböcker, olika forskare samt praktikers syn på begreppen sammanställt sina tankar om detta. 
Lindberg menar att begreppet samordning som används mer sällan handlar om en förberedelse 
inför något vilket inte innebär att flera måste ses. Socialstyrelsen använder dock begreppet 
samordning i titeln på ett kunskapsstöd från 2017, där också Samba ses som ett av de goda 
exemplen av samordningsaktörer. Kunskapsstödet som fokuserar just på samordning lyfter 
vikten av att informationen inom samverkan samordnas liksom det viktiga stödet och 
planeringen (Socialstyrelsen, 2017). Begreppet samordningsaktör upplevs i övrigt inte så vanligt 
förekommande, men finns med i denna uppsats både i syftet och på sina håll i löpande text. Samba 
är en verksamhet som anlitas som samordningsaktörer för uppdrag där det behövs stöd i 
samverkan varför ordets innebörd här mer syftar till verksamhetens övergripande uppgifter än 
de olika specifika delarna. Ett exempel på det kan vara det administrativa arbete som 
Sambasamordnarna gör inför och under samverkansprocesserna. 

Begreppen samverkan och samarbete är i sin tur i princip synonyma men används lite olika 
beroende på kontext. Lindberg menar ändå slutligen att: ”Sammantaget kan vi i alla fall 
konstatera att samverkan innebär aktiviteter där någon form av gräns överskrids. Samverkan sker 
kring något och har ett syfte.” (Lindberg, 2009, s. 27). Då Lindbergs enkla men tydliga definition 
av begreppet samverkan kan uppfattas relevant för denna uppsats samt då Samba själva använder 
ordet om det arbete som utförs så kommer begreppet samverkan att användas frekvent framöver 
här i uppsatsen. 

Det blir också angeläget att redogöra för begreppen interdisciplinär, interprofessionell, 
interorganisatorisk samt intersektoriell. Begrepp som för uppsatsen har relevans belyser 
samverkan på olika samhällsnivåer och är definierade av Axelsson (u.å.)5 enligt följande: 

 
• med interdisciplinär samverkan menas samverkan mellan olika specialiteter som 

exempelvis olika verksamhetsområden, 
 

• med interprofessionell samverkan menas samverkan mellan olika yrkesgrupper eller 
professioner, 

• med interorganisatorisk samverkan menas samverkan mellan olika organisationer och 
myndigheter men fortfarande inom samma sektor och 

• med intersektoriell samverkan menas samverkan mellan olika samhällssektorer med 
olika verksamhetsinriktning och huvudmannaskap (både offentligt och privat). 

 
Bihari och Axelsson (2013) beskriver de olika ovanstående begreppens kumulativitet utifrån den 
ordning de står. Alltså står begreppet intersektoriell aldrig för sig själv utan de andra typerna av 
samverkan finns med i olika utsträckning. I en samverkan som står inför intersektoriella 
utmaningar när exempelvis de olika huvudmännen Region Örebro Län och Örebro kommun 
möts finns exempelvis också problemen med professionellas inbördes konkurrens. Dels mellan 
de olika yrkestitlarna men också inom de olika huvudmännens område. Exempelvis kan en 
utbildad socionom arbeta som både skolkurator, sjukhuskurator samt axla andra uppgifter som 
lämpar sig utifrån socionomrollen vilket innebär att lojaliteter kan skifta beroende på var 
socionomen är anställd. Då Sambaverksamhetens möten oftast just innefattar deltagare från 
verksamheter med olika huvudmannaskap och olika verksamhetsinriktning blir begreppet 
intersektoriell högaktuellt för uppsatsens syfte. 

Slutligen måste också begreppet interaktioner vridas och vändas lite på då den teoretiska 
ingången för studiens är att samverkan är en form av interaktionsritualer om än i olika omfattning 
och på olika nivåer. Begreppet interaktionsritualer beskrivs närmare i tolkningsramen men det 
utgår från det övergripande sociologiska begreppet interaktioner och kanske närmare precis 
sociala interaktioner. Med sociala interaktioner menas att aktörer kommunicerar. Under 

 
5 http://www.samjamt.se/filer/Samverkan%20-%20organisering%20och%20utv%C3%A4rdering%20Axelsson.pdf 



16  

kommunikationen tolkar de varandra och visar hänsyn (Charon, 2001). Samba som övergripande 
samordningsaktör har samverkanssamordnare som agerar som aktörer på det individuella planet. 
Samordnarna tolkar och kommunicerar med andra aktörer samt medverkar till att andra aktörer 
kommunicerar och tolkar varandra på ett hänsynsfullt sätt. Sambas samordnare sysslar alltså med 
sociala interaktioner och därmed i förlängningen med interaktionsritualer varför begreppen blir 
viktiga för just denna uppsats. 

Holmblad Brunsson (2001) resonerar om begrepp i verkligheten, både generella och mer 
konkreta, och hur vi av dessa blir hjälpta i synen på vår omvärld. I forskningssammanhang kan 
vi med hjälp av begrepp lättare förklara omständigheter men också tvärtom skapa nya 
omständigheter med hjälp av omformulerade ”gamla” begrepp. Holmblad Brunsson (2001) 
förordar ett diskursivt perspektiv på detta och menar att det beror på hur och av vem de olika 
begreppen används vad utkomsten blir. Exempelvis jämför författaren de äldre begreppen 
”upprätthållandet av disciplin” och ”uppfostran” med begreppen ”barnmisshandel och aga” och 
menar att införandet av de två senare begreppen påverkat hela vår barnsyn (Holmblad Brunsson, 
2001). De ovan nämnda begreppen har inget samband med uppsatsen men tydliggör ändå kraften 
i användandet av begrepp. I uppsatsens syfte nämns att Samba skall beskrivas ur ett 
interaktionsteoretiskt perspektiv. Därför blir det särskilt viktigt att tydliggöra att begreppet 
”samverkan” har bytts ut mot begreppet ”interaktion” i analysprocessens metateoretiska 
resonemang. I analysprocessen har alltså begreppet interaktion fungerat som de glasögon 
varigenom varje delfunktion i Sambas samverkansprocess granskats. Interaktionsperspektivet 
och begreppet interaktionsritual har funnits med som ett teoretiskt tema sedan start. Sedan har 
ytterligare teoretiska begrepp vuxit fram och den samlade tolkningsramen ligger nu under de två 
övergripande teoretiska perspektiven interaktion och organisation 

 
Samverkan ur ett organisatoriskt perspektiv 
Legitimitet 
Danermark (2005) visar i sin forskning att den övergripande ledningens delaktighet är ett måste 
för att offentliga verksamheter skall legitimeras, men att den allmänna legitimeringen och 
förankringen är också viktig. Begreppen legitimitet och förankring dyker upp i forskningen vid 
flera tillfällen och över tid som en viktig framgångsfaktor. Vad menas då med förankring och 
legitimitet? Var ska en verksamhet förankras och legitimeras? För att förklara detta närmare tar 
jag stöd av Moren (1992) och Erikson- Zetterqvist (2009) och deras teoretiska tankar om 
legitimitet. 

Eriksson- Zetterqvist (2009) som skriver om institutionell teori och vikten av likformighet 
menar att det är avgörande för en verksamhet att den blir granskad och accepterad av andra 
viktiga organisationer eller för den del, personer. Utan att fördjupa oss för mycket i just 
likformigheten (isomorfismen) eller institutionella teorin så är det ändå en gren av 
organisationsteorin och Erikson-Zetterqvist (2009) tar här stöd av bland annat forskarnas 
DiMaggios och Powells resonemang om detta. Legitimiteten är ett centralt begrepp i den 
nyinstitutionella teorin och Eriksson-Zetterqvist menar att det blir mycket viktigt att erövra 
legitimiteten och att detta ibland sker på bekostnad av de egna värderingarna. Acceptansen från 
omkringgivande organisationer blir primär vilket leder till att organisationer anpassar sig efter 
den samhälleliga diskurs som för tillfället råder. Den formella strukturen är en beskrivning av 
hur organisationen ger legitimitet snarare än en avspegling av hur organisationen fungerar. 
(Eriksson-Zetterqvist, 2009, s. 108). Sammanfattningsvis kan priset för att behålla den formella 
och legitimerade strukturen bli högt och frågan är om det är en hållbart långsiktigt? Morén (1992) 
resonerar om organisationens legitimitet samt att verksamhetens övergripande erkännande från 
samhället om trovärdighet medför att individen i verksamheten också blir trovärdig. Då grunden 
för legitimiteten och kunskapsutvecklingen i en verksamhet enligt Morén är brukarrelationen, så 
blir naturligtvis trovärdigheten både på systemnivå och på individnivå av vikt. 
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Ledarskap och grupputveckling 
Av det som framkommer ovan visar det sig att den övergripande ledningen är en viktig 
framgångsfaktor. Detsamma gäller också den mer direkta ledningen som nämnts redan i 

ingressen, alltså ledningen av specifika samverkansärenden. Därför blir det angeläget att också 
titta närmare på den specifika samverkansprocessen ur ett organisatoriskt perspektiv och då med 
fokus på ledarskapet. Susanna Bihari Axelsson och Runo Axelsson är två namn som också görs 

gällande i samverkanssammanhang. Kanske ofta på ett mer övergripande organisatoriskt plan 
men de sätter väl fingret på perspektiv och begrepp som verkar relevanta för just denna uppsats. 

Bihari och Axelsson (2013) resonerar om ledarskapets betydelse och att de främst är i de 
sammanhang där olika organisationer eller professionella möts som ledarskapet blir viktigt. Här 
menar Bihari och Axelsson att det kan handla om en särskild person som ”utifrån” anställs just 

för samverkansutvecklingen, ett rotationsledarskap mellan de olika organisationerna eller någon 
inom de befintliga organisationerna som gemensamt utses till ledare. (Bihari &Axelsson, 2013) 

Bihari och Axelsson (2013) utgår från socialpsykologen Bruce Tuckmans (1965) klassiska 
grupputvecklingsmodell och de fyra första utvecklingsstadierna forming, norming, storming och 

performing. Susan Wheelan som i många år forskat om bland annat ledarskap och 
organisationsutveckling använder sig också av grunderna i Tuckmans grupputvecklingsmodell 
med fem faser men utvecklar och fördjupar dem under 90-talet efter olika studier om mönster i 
grupper. Bland annat i en studie som undersökte mönster som uppstår i grupper med eller utan 

ledare (Wheelan & Kaeser, 1997). Tuckmans och framförallt Wheelans fasteorier om 
grupputveckling riktar sig generellt främst mot mer långsiktiga arbetsteam men då Bihari och 

Axelsson använder de fyra grundfaserna i sina resonemang om samverkansutveckling blir de en 
viktig del av denna uppsats teoretiska ramverk. 

Varje utvecklingsfas bidrar till processen av samverkan men processen är inte alltid linjär 
utan är avhängig hur lyckosam utvecklingen är i respektive fas. För att koppla detta till den så 
viktiga samtalsledaren menar Bihari och Axelsson (2013) att ledaren har specifikt riktade 
uppdrag i varje fas och är således en del av att processen fortlöper. Med denna process och 
samverkan överlag medföljer såklart ett också hinder och risker. Bihari och Axelsson, (2011) 
listar hinder och svårigheter som visat sig också i annan forskning som bland annat olika regelverk 
och resursfrågor men lyfter förutom dessa också risker. En risk som finns och visar sig i under 
sökningar är att samverkan ibland mest kan visa sig gynna de deltagande verksamheterna och 
deras representanter. Det kan vara utvecklande och lärande att delta i samverkansprocesser som 
professionell vilket i sig är bra men den goda effekten kommer då kanske inte alltid klienten till 
del (Hultberg, 2005, ref i Bihari &Axelsson, 2011). Tuckmans ovan nämnda utvecklingsfaser 
ligger alltså enligt författarna till grund för det ledarskap som krävs för en god samverkan. Vilka 
är då de specifikt riktade uppdragen för varje fas som ledaren har att arbeta med för att nå 
framgång? 

I den första fasen forming består ledaruppdraget i att ha bra relationer med de olika 
personerna, från olika verksamheter som skall delta i samverkan. Dels mötesdeltagarna men 
också den organisation som de representerar, för att bidra till en god dialog. I den andra fasen 
storming då intressekonflikter kan uppstå, har ledaren i uppdrag att hantera dessa med 
förhandling för att minimera meningsskiljaktigheter samt skapa sociala band. I den tredje fasen 
norming fortsätter det relationella arbetet mellan mötesdeltagarna. Här har konflikterna övergått 
till ett arbete med att skapa och fördjupa förtroendet mellan de olika aktörerna. Först i den fjärde 
performingfasen kan ledaren fullt ut inta rollen som spindeln i nätet och mer övervaka att 
samarbetet löper på så smärtfritt som möjligt. Detta menar författarna kräver ett vidsynt och 
generöst ledarskap och kan i vidare bemärkelse också få de olika verksamheterna att minska på 
revirtänket (Bihari & Axelsson, 2013). 

Wheelan (2017) som också använder sig av grunderna i Tuckmans grupputvecklingsmodell 
redogör för hur effektiva team skapas. Dels ur ett ledarskapsperspektiv men också i form av 
gruppens utmaningar i respektive utvecklingsfas. Wheelan liksom Bihari och Axelsson, lyfter 
ledarskapets betydelse och nyckelroll för utvecklingen i en grupp, men är också tydlig med att 
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en ledare inte har ett ensamt ansvar för hur gruppen utvecklats. Hon menar istället att det är ett 
delat ansvar av samtliga deltagarevare sig resultatet blir positivt eller negativt (Wheelan, 2017). 

 
Professioner 
Ovanstående avsnitt visar på vikten av att den övergripande ledningens roll är tydlig för en 
lyckad grupputvecklingsprocess. Där diskuteras också kort om samverkansprocessen och hur 
expertisens olika roller spelar in på mötet och den konkurrenssituation som uppstår. För att förstå 
konkurrenssituationen på ett djupare plan bör vi titta på den ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv bland annat med hjälp av sociologerna Andrew Abbot och Thomas Brante. 

Abbott (1988) menar sig själv ha en ”lös” definition av vad en profession är och beskriver 
den som en ”exclusive occupational group applying somewhat abstract knowledgde to particular 
cases” (Abbott, 1988, s. 8). I definitionen som tycks hålla än idag finns ordet abstrakt och Abbott 
(1988) resonerar om att just ordet abstrakt är viktigt i sammanhanget då det är just abstraktionen 
ger en yrkesmässig konkurrenssituation och därmed upprätthåller systemet med profession. 
Enligt Abbott är också den professionella jurisdiktionen länken mellan själva yrket och det arbete 
som utförs (Abbott, 1988). Med jurisdiktionen menar Abbot att professionen gör anspråk på att 
som specifik yrkesgrupp få omgivningens stöd i att få vara exklusiva i sitt kunskapsutövande 
och anspråken görs då på tre olika arenor: den rättsliga arenan för formalitetens skull, den 
offentliga arenan för att få allmänhetens stöd samt den tredje arenan som är arbetsplatsen (Abbot, 
1988). 

Anette Bolin tydliggör Abbots tankar om professionen då hon i sin avhandling från 2011 
studerat samverkan mellan lärare och socialarbetare på en resursskola. Bohlins ansats är inte titta 
efter framgångsfaktorer utan istället se på processer i samarbetet och hon gör sin undersökning 
på arenan arbetsplatsen. Bolin (2011) refererar till Abbott (1988/1995) och hans tankar om den 
subordinerade jurisdiktionen, vilket innebär att de olika professionerna, trots ingående samarbete 
rangordnas eller outtalat tilldelas antingen det kognitiva ansvaret eller det praktiska ansvaret av 
en uppgift. Att inneha det kognitiva ansvaret kan anses överordnat det praktiska. Det här är 
mekanismer som verkar vara ofrånkomliga men Bolin (2011) finner i sin undersökning att, när 
lärarna och socialarbetarna inom det interprofessionella samarbetet skiftar denna rangordning 
(”shifting subordinations”) så gynnades den egna yrkesidentiteten. Detta blir teoretiskt intressant 
för den här studien då det som tidigare konstaterats inte sällan blir konkurrenssituationer i 
samverkansprocesser. Frågan blir då om mötesdeltagarna kan tänkas bjuda på den rollskiftning 
som troligen sker i själva mötessituationen? 

Goffman (1974) har fördjupat sig i byten av roller och även om han inte studerat just 
samverkansprocesser så resonerade han tidigt om rollomkastningar mellan två team. Han menar 
att det i särskilda situationer gör att roller och positioner tillfälligtvis kan förbises för sakens skull 
och att det också kan gynna den egna saken. Det sociala avstånd som ofta blir mellan olika team 
kan vid en rollomkastning innebära att interaktionen blir mer lättsam och intensifieras (Goffman, 
1974). Ibland sker också det som Goffman kallar för dubbelspel med tillfälliga rollomkastningar. 
Det kan innebära den någon i underordnad position tar över kommandot i en interaktion. I dessa 
fall är interaktionen och interaktionens utkomst i beroendeställning till den underordnade trots 
att hen inte har de kvalitéer och/eller makt som egentligen krävs. Långvarig erfarenhet i frågan 
hos den underordnade gällande frågan, är skälet till dubbelspelet och Goffman kallar det också 
för en maskopikommunikation. Här hålls en officiell bild avrollerna och det behöver inte sluta i 
tydligt enade åsikter men utåt kan det ändå fattas beslut (Goffman, 1974) 

Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson (2015) definierar professionen på liknande sätt 
som Abbott och menar bland annat att jurisdiktionen som kommer sig av att professioner, är 
stiftade politiskt samt att den som är professionell har en examen efter lång tid av akademisk 
utbildning. Vidare menar Brante m.fl. (2015) att om professioner skall granskas så måste både 
sociala och kognitiva perspektiv tas hänsyn till. Författarna resonerar om svårigheten i att 
definiera en profession men menar att ett yrke kan kallas en profession för att den förmedlade 
kunskapen bygger på vetenskap. Detta medför i sin tur att professioner erhåller status och trots 
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ett brett spann också en relativt god inkomst. Vidare tydliggörs att bara för att professionen 
bygger på vetenskap innebär det inte per automatik att den professionella måste ha en 
universitetsutbildning, även om det inte sällan förhåller sig så. Brante m. fl. (2015) skiljer också 
på aspekter som är sociala och kognitiva när definition av profession skall göras. Om den 
förmedlade kunskapen är en del av den kognitiva aspekten så menar författarna att den 
omfattande autonomi som en profession har, samt den kollegiala organiseringen som finns, gör 
arbetet svårkontrollerat för utomstående. Den politiska grunden underbygger jurisdiktionen och 
tillhörigheten i ett förbund som både främjar och kontrollerar medlemmarnas självklara sociala 
aspekter (Brante m.fl. 2015) 

I uppsatsens inledning refereras det till en rapport med titeln ”Jag lever mitt liv mellan 
stuprören” och kanske används metaforen ibland obetänksamt även då samverkan faktiskt 
fungerar, men metaforen är trots allt vanligt förekommande i samverkanssammanhang och 
ibland troligen mycket tydlig. För teoretisera stuprörstänket något skriver Hjern (2007) 
metaforiskt om stuprörstänket där varje organisation jobbar i sitt eget stuprör och där en 
specialisering är det som rankas högst i status. När sedan människor har behov som innefattar 
mer än en just den typ av stöd som verksamheten kan erbjuda så uppstår svårigheter. Hjern menar 
att detta är slöseri med både ekonomi och specialistkunskaper men också i form av ”mänskligt 
lidande” (Hjern, 2007, s. 35) 

 
Samverkan ur ett interaktionsperspektiv 
Inspirerad av ovanstående tankar om grupprocessens utveckling, ledarens roll samt betydelsen 
av professionernas olikheter och rollskiftningar blir steget till tankar av samspelskaraktär inte 
långt. Redan under studiens intervjuperiod visade det sig att en ritualliknande uppstart av 
samverkansmötena verkade vara av betydelse för respondenterna. Det blev därför angeläget att 
föra ett teoretiskt resonemang utifrån begrepp med interaktionsansats. Så från det ovan beskrivna 
perspektivet om organisationens olika delar på strukturell och gruppnivå så kommer nu en 
presentation av ett mer individorienterat perspektiv. Med stöd i interaktionsteoretiska begrepp är 
ambitionen att kunna gestalta olika mötessituationer och hur de utvecklas inom ramen för 
Sambaverksamheten. 

 
Interaktionsritualer 
Något förenklat beskriver Collins (2005) interaktionsritualer som något dynamiskt som sker när 
människor möts med allt vad det innebär av känslor och närvaro. Först efter att en grupp av 
människor möts i en situation så går det att utröna eventuella unika individuella egenskaper, men 
att individen är en del i den interaktionsrituella kedjan. Collins (2005) menar att en 
interaktionsritual har fyra viktiga beståndsdelar och att det går att se fyra viktiga utfall när en 
interaktionsritual är lyckosam. Beståndsdelarna för ritualen är att det måste vara två eller fler 
fysiska personer på samma plats och det måste finnas avgränsningar mot icke deltagare så att det 
står helt klart att vilka som är ”med”. Vidare måste det finnas ett gemensamt fokus på det som 
händer eller den det gäller och det måste också finnas en känsla av att dela en känslosam upplevelse 
eller att dela en sinnesstämning. När dessa fyra viktiga beståndsdelar lyckas kroka i varandra och 
bli till en helhet upplevs en gemensam upprymdhet (Collins, 2005). 

 
“AT THE CENTER OF AN INTERACTION RITUAL is the process in which 
participant develop a mutual focus of attention and become entrained in each 
other´s bodily micro- rhythms and emotions” (Collins, 2005, s. 47). 

 
När de fyra viktiga beståndsdelarna lyckas med att kroka i varandra och tillfälligt fungerande 
konsensus infinner sig, visar sig detta enligt Collins (2005) med huvudsakliga fyra olika utfall 
som resultat. Det första utfallet visar sig genom att känslan av gruppgemenskap blir tydlig och 
det andra utfallet genom att en känsla av emotionell energi infinner sig hos var och en av de som 
samarbetat i gruppen. Den emotionella energin är alltså enligt Collins inte bara ett fast 
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karaktärsdrag hos en person utan avhängigt den interaktion som sker i en grupp Ibland laddas 
den emotionella energin som i en lyckad interaktion, men ibland dräneras den, som vid en 
tvingande interaktion. Då vi som människor är en självklar del av all interaktion blir emotioner 
här i sammanhanget ett ofrånkomligt perspektiv. Collins (2005) menar att i grundläggande 
emotioner utgör en väsentlig del av interaktioner och redogör för sociologerna Durkheims, 
Webers samt Marx och Engels tankar om detta. Här rangordnar Collins de kända sociologernas 
åsikter i hur deras syn på emotioner var och om de anser att emotioner faktiskt har en viktig del 
i sociologin. Han menar att Durkheim understryker detta med emotionernas vikt mest medan 
Marx och Engels på ”andra kanten” mer hävdar att allting är strukturellt och att emotionella 
processer därmed känns avlägset. Detta kan uppfattas intressant i sammanhanget då 
Sambaverksamheten som är föremålet för studien, utmärker sig för bland annat för sina struktur- 
och emotionsbaserade möten. Ovanstående nämnda sociologer har just ett sociologiskt synsätt 
vilket enkelt förklarat innebär att de ser saker ur ett samhällsteoretiskt perspektiv. När olika 
professioner möts i en samverkansprocess så är det viktigt att fundera över att de olikheter kan 
ses som ett hinder när professioner möts också kan vara just en styrka. Kanske ser socialarbetaren 
främst övergripande strukturer, psykologerna främst det individuella beteendet och läkaren 
främst det biologiska perspektivet? 

Den emotionella energin tycks enligt Collins vara ett viktigt utfall och vare sig den är positiv 
eller negativ så är den en av aspekterna för en tillfälligt fungerande konsensus. Vad är då en 
emotion? Lindberg (1999) har i sin avhandling resonerat teoretiskt om emotioner och menar att 
begreppet är svårdefinierat men att emotioner är det“[…] som individen erfar i specifika 
situationer och i möten med andra under livsprocessen” (Lindberg, 1999, s. 65). Lindberg 
beskriver emotioner vidare och menar att våra grundläggande känslor skapar inre och yttre 
reaktionsmönster som då de är högst personliga, blir svåra att resonera vetenskapligt om 
(Lindberg, 1999). 

Det tredje och det fjärde utfallet enligt Collins teori av en lyckad interaktionsritual är de 
gemensamma symbolerna och känslan av solidaritet i gruppen. Dessa båda bidrar till en moralisk 
sammanhållning som kan anses skyddande mot konflikt (Collins, 2005). För att något fördjupat 
bättre förstå hur vi ta stöd i teori för att förklara fenomen används här Brantes (2014) resonemang 
om hur vi med hjälp av ontologiska modeller kan förklara mänskliga handlingar. Brante förklarar 
Collins teoretiska perspektiv utifrån en formaliserad ontologisk modell som fungerar så här: h=f 
(ee, r, gs). I formeln står h:et för handlingar, f:et för funktion och bokstäverna inom parentesen 
står för emotionell energi, ritual och gruppsolidaritet (Brante, 2014) 

Brante (2007) som också resonerar vidare utifrån Collins tankar om interaktionsritualer vill 
tydliggöra de olika nivåerna i interaktionsordningen. Nivåerna innefattar dels individnivån där 
bland annat begreppen jaget, självet och detet blir relevanta, dels interaktionsnivån ”det händer” 
bland annat via samtal och gester och som Brante kallar ”den grundläggande analysenheten” 
(Brante, 2007, s. 165). Då ritualiseringsteorin är en stor del av tolkningsramen i denna uppsats 
är det av vikt att lite mer ingående beskriva just detta som Brante gör gällande om att 
interaktionsnivån. Att interaktionsnivån är en självständig gren och på sätt och vis då inte är en 
del av socialpsykologin och därmed inte ska lyftas fram i samband med resonemangen om 
grupputveckling. Brante sammanfattar detta med autonomin så här: 

 
”Interaktionsnivån är relativt autonom; den institutionella nivån bildar kontext 
till interaktioner medan den individuella nivån förser interaktionen med energi i 
form av aktörer som utgör dynamiska komponenter” (Brante, 2007, s. 165) 

 
Vidare refererar Brante (2007) till Goffmans analysbegrepp uppträdande och aktning. Här 
betonar han vikten av vi tillåts presentera vårt själv, som i viss mån har förstärkts positiv och 
vikten av att just självet också tas emot på ett respektfullt sätt. Den här interaktionsritualen är av 
vikt för att vi ska uppnå känslomässig säkerhet och behålla en god identitetsprocess. Då bibehålls 
också det sociala kontrollerade och trygga sammanhanget. 
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Collins instruktioner för en lyckad interaktionsritual förefaller kanske vid första anblicken 
enkel och lätt att följa. Oftast förmedlas också en önskan om att lyckas med interaktionerna från 
deltagarna. Detta kanske medför att små detaljer som kan vara avgörande förbises. En viss skörhet 
kan dock anas i ritualen och risken för att inte lyckas uppnå helheten blir då också påtaglig. 
Persson (2012) refererar till Goffman (1970) som lägger stort ansvar på individen och individens 
samspelsförmåga i de interaktionsritualer som sker hela tiden. Ett ansvar på att vara medveten 
om att ansiktet är jagets fönster 

 
[…] ”att äga stolthet, heder och värdighet, att visa hänsyn, takt och ett visst mått av 
jämvikt. Dessa är några av de beteendeelement som måste byggas in i personen om han 
skall vara till praktisk nytta som deltagare i ett samspel…”(Goffman, 1970b, s.43). 

 
Här menar Persson (2012) som har studerat Goffman, att minsta mimik kan vara avgörande för 
att balansen i interaktionen består eller ruckas. Balansen är enligt Goffman en tillfälligt 
fungerande konsensus och består av oskrivna interaktionsregler. Med utgångspunkt i 
känsligheten av detta menar Persson att det interaktioner består av både ritualisering och 
sårbarhet (Persson, 2012). Enligt Persson (2012) kräver alltså interaktionsritualerna vaksamhet 
och känslighet av de som deltar i en interaktion vilket såklart då bidrar till att inte alla 
interaktionsritualer kan resultera i lycka. Cahill (2001) summerar Goffmans tankar om ritualer 
och hur ritualerna är grunden till alla sociala relationer, moralitet och ömsesidig tillit. Han menar 
vidare att den rituella delen av en interaktion är själva kärnan och nödvändig för fortsatt 
interaktion. 

Persson (2012) beskriver Goffmans idé om att ”fina” ritualer inte nödvändigtvis alltid är 
ärliga utan kan vara av ringa betydelse för den som utför dem. Goffman använder sig av begrepp 
som image och tomma skal. Persson själv exemplifierar begreppen image och tomma skal med 
ett företag som använder sig av etiska koder men som sen inte efterlever sina egna ideal. Vidare 
menar Persson att användningen av respektfulla ord är vanligt i olika dokument inom offentlig 
förvaltning, men som ibland vid närmare granskning inte följer det som angetts i lagar och 
konventioner (Persson 2012). 

 
Interaktionens öppna dialog 
Sambas möten liknar till vissa delar nätverksmöten och framför allt kanske i formen av 
mötesledningen och strukturen med den öppna dialogen som grund. Tidigt i genomgången och 
renskrivning av empirin identifieras just själva mötessituationen som en av 
framgångsfaktorerna i samverkansprocessen. Kanske följer Sambas möten en mer strukturerad 
modell    än    de    samverkansmöten     som     sker     utanför     ramen     av     Samba? 
Moody Källberg, Hedberg Eriksson, Ström och Tenerz (2018) refererar till Seikkula som 
behandlingsmetoden Open dialogue. Den öppna dialogen i sin tur tar grund i det allmänna 
dialogiska förhållningssättet och författarna framhåller här filosofen Michael Bachtin som 
särskilt viktig. Bachtin kallar den blandning av röster som samlas i ett nätverksmöte för polyfoni 
och syftar på de olikheter som rösterna har. En del röster är exempelvis är starka, en del lågmälda 
och andra är rädda, men att det i en polyfoni inte finns någon inbördes hierarki utan att alla olika 
röster är lika viktiga. Bachtin har också tydliggjort vikten av det aktivt lyssnande som en del av 
den öppna dialogen och menar att det finns nästan inget värre för en människa än när responsen 
uteblir (Moody Källberg m.fl., 2018). 

”Nätverksledarna hjälper varsamt fram alla deltagares röster och skapar utrymme för 
att allas erfarenheter och åsikter kan ta form i språket och genom dialog. En 
flerstämmighet – polyfoni- utvecklas.” (Moody Källberg m.fl. s. 223) 

 
Även om polyfonin är viktig så har den öppna dialogen inte fullständig enighet som mål. 
Seikkula och Arnkil (2011) skiljer noga på rösterna i dialogiska samtal och monologiska samtal 
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även om vissa möten såklart innehåller båda. I den monologiska dialogen kan det finnas en 
yrkeshierarkisk ordning bland rösterna och författarna tar som ett exempel när en överläkare 
sätter en diagnos medan yrkeshierarkin i ett samtal som är dialogiskt polyfont blir sekundärt. 
Slutligen menar författarna att hinder för goda nätverksmöten “[…] är faktorer som vänder 
nätverksmöten i monologisk riktning, dvs. i försök att definiera och förändra andra utan att vänta 
sig något annat svar än ett godkännande” (Seikkula & Arnkil, 2011, s. 96). 

Seikkula och Arnkil (2011) refererar till Kokko (2003) konstaterar att det lätt blir så att en 
klient som borde vara gemensam istället blir ingens klient. Författarna lyfter också det allmänna 
problemet med som verksam inom offentlig sektor ständigt vara utsatt för press och oro med 
anledning av de ansvarsfulla plikter som följer och som förstärks av omorganisationer och 
neddragningar. Den beskrivna belastningen kan vara ett av skälen till att ingen frivilligt tar på sig 
ett problemärende som inte är självklart tillhör verksamheten (Seikkula & Arnkil, 2011). Även 
om Seikkula och Arnkil främst forskar om sociala nätverk med inriktning mot behandling så är 
deras teoretiska tankegångar om interaktion och dialog som kommunikationen högst relevant för 
uppsatsens ämne och utgör därför en teoretisk del i tolkningsramen. Förutom att lyfta den 
makropåverkan som den verksammas pressade arbetssituation medför och som oundvikligen 
påverkar mötessituationen beskriver Seikkula och Arnkil (2011) begreppet dialogism som 
centralt för lyckosamma interaktioner. Dialogism är beroende av mikrorelationer och kan inte 
tvingas fram genom en policy eller manualer utan tar sin grund i att de som deltar i mötet aktivt 
vill samspela likvärdigt och öppna upp för nya möjligheter (Seikkula och Arnkil, 2011). 
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Metod 
Studiens syfte är övergripande att lyfta framgångsfaktorer i en faktisk samverkanskontext med 
en huvudsaklig teoretisk utgångspunkt i interaktioner. Då detta är en studie av 
samverkansverksamheten Samba i Örebro, föll valet på en kvalitativ ansats med intervjuer och 
observationer. I detta metodavsnitt presenteras studiens urval, litteraturanskaffning, 
datainsamling, analysmetod och etiska resonemang. Avslutningsvis kommer ett resonemang om 
min förförståelse och en metoddiskussion. 

 
Urval 
Ambitionen har från början varit att intervjua professionella verksamma som har god erfarenhet 
av Sambamöten. Det stod tidigt klart att det fanns gott om respondenter att välja på då många 
genom åren deltagit i Sambamöten och därmed blir informativt intressanta. Det svåra i 
sammanhanget blev istället att hitta dessa respondenter och samtidigt värna deras anonymitet. 
Innan mitt kontaktarbete påbörjades informerade Sambas tf. enhetschef berörda chefer inom 
Örebro kommun och region Örebro län om att studien var på gång och att de eventuellt skulle 
bli kontaktade för att bistå i eftersökningen av relevanta respondenter. För att också få bästa 
möjliga spridning, delade Sambaverksamheten med sig av en samlad lista över chefer vars 
personal som frekvent använder sig av Sambas tjänster. Kontakt har därefter tagits med de olika 
cheferna som har gett förslag på möjliga deltagare samt sanktionerat det hela. Utifrån de möjliga 
respondentalternativen sökte jag sedan själv upp respondenterna för att fråga om de hade 
möjlighet och vilja att delta i intervjustudien. 

Totalt så har 12 intervjuer genomförts med professionella ute i verksamheterna och till det 
har ytterligare tre intervjuer genomförts som kommer att användas som referensmaterial i 
avsnittet. En av de så kallade referensintervjuerna är gjord med Sambas t.f. enhetschef som varit 
en del av Sambaverksamheten sedan projektstarten 2008 och en annan är gjord med en tidigare 
anställd som arbetat som Sambasamordnare flera år men som sedan några år tillbaka arbetar i 
annan verksamhet. Den tredje referensintervjun är genomförd med en vårdnadshavare till ett barn 
med funktionsnedsättning. Barnet och vårdnadshavaren har genom åren haft mycket kontakt med 
Samba. De två mötesobservationerna genomfördes mot slutet av uppsatsens färdigställande 
genom deltagande i två Sambamöten där min närvaro godkänts av vårdnadshavare. De 12 övriga 
respondenterna i studien är tjänstemän på olika nivåer inom Socialtjänsten, Barn och 
ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin samt privat- och kommunal 
skolverksamhet (rektorer och kuratorer i olika typer av verksamheter inom kommunen). 

Bryman (2008) som refererar till Guest m.fl. (2006) menar att svårigheten ligger i att veta 
när en studie uppnått en ”teoretisk mättnad” då kriterierna för ”teoretisk mättnad” oftast är 
oklara. Detta i sin tur innebär att det inte på förhand går att avgöra hur många respondenter som 
krävs för att nå den teoretiska mättnaden (Bryman, 2008). Om teoretisk mättnad är uppnådd för 
denna studie går alltså inte att säga bestämt men min tydliga uppfattning är att de två sista och 
extra intervjuerna i sig inte tillförde något helt nytt, men som ändå ramade in och gav ytterligare 
tyngd till de resultat som redan fanns. En viktig poäng är också enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) att ett större antal intervjuer inte nödvändigtvis är lika med hög vetenskaplig kvalité. 

 
Litteratursökning och anskaffning 
Inför och under skrivandet av uppsatsen har av artiklar och litteratur tagits fram via Örebro 
universitetbiblioteks hemsida. Där har databaserna Primo och ASSIA varit de som använts främst 
men också PsychINFO och Social services abstract. En stor del av underlaget kommer också från 
källförteckningar från avhandlingar, artiklar och böcker som är relevanta för ämnet. Då studien 
bygger på olika kommunala, statliga och regionala verksamheter har också sökningar gjorts på 
dessa hemsidor för att sondera vad som finns i form av rapporter, policydokument samt liknande 
dokumentation av värde för kunskapsinhämtningen. Samtliga artiklar som använts är 
vetenskapligt granskade. Följande hemsidor har också använts för informationssökning: 
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Polismyndigheten, Region Örebro Län, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Regeringen. Sökorden som har använts både enskilt och i olika kombinationer på är främst: 
samarbete, samverkan, mötesstruktur, ledningsansvar, legitimitet, grupputveckling, interaktioner, 
intersektoriel, collaboration, cooperation, multi-agency, meetings, structure, dialogue, legitimacy, 
group developement, interaction, intersecorial. 

 
Datainsamling 
Förberedelse och genomförande av intervjuer 
Intentionen med den här studien om Samba var att genomföras intervjuerna som samtal med 
flera planerade stödfrågor för att få samtalet att flyta men också några specifikt utvalda frågor 
som samtliga respondenter måste svara på. 

För bästa förberedelse följdes råd av Bryman (2008) där han rekommenderar en slags 
tematisk ordning bland frågorna men också att undvika allt för specificerade frågor. Vidare 
menar Bryman (2008) att forskaren vid en det som här blir en semistrukturerad intervju har en 
plan med samtalet och troligen också en så kallad intervjuguide med förberedda frågor. Samtalet 
får sedan ha sin gång och frågorna behöver inte komma i den ordning som först planerats. Det 
går också att lägga till frågor som inte sedan tidigare varit funnits med i intervjuguiden även om 
grundtanken är att hålla sig till det som planerats (Bryman, 2008) 

Tio av de tolv intervjuerna genomfördes under perioden december 2017 till maj 2018 och 
de två sista intervjuerna genomfördes nu under våren 2019. Det fanns två anledningar till detta. 
Dels blev det påtagligt under arbetet med resultatet att ytterligare en eller kanske två specifika 
intervjuer skulle berika arbetet, dels så fanns ett behov av att tillföra aktuell empiri till texten. 
Den ena intervjun genomfördes med respondenter från en verksamhet som varit påtänkt från 
första stund men där svårighet med logistiken gjorde att det inte blev av förrän våren 2019. Den 
andra intervjun som genomfördes upplevdes vara viktig då den var med en respondent från en 
av de större representerade verksamheterna. Därifrån hade endast en respondent hittills bidragit 
till studien vilket skulle kunna riskera medföra en obalans i resultatet och därmed minska 
studiens giltighet. Alltså genomfördes i efterhand ytterligare två intervjuer med respondenter 
från dessa verksamheter. Bryman (2008) redogör för svårigheten i att på förhand begränsa sig i 
antalet respondenter och hur det under skrivandet kan stå klart att ytterligare intervjuer bör 
genomföras. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av det informerade samtycket och att den 
som skall intervjuas är medvetna om sina möjligheter att avbryta sitt deltagande och att de är 
informerade om studiens syfte och hur planeringen ser ut. Författarna är också tydliga med att 
de personer som omfattas i studien ska vara medvetna om de fördelar men också eventuella risker 
som medföljer (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje enskild intervju föregicks av ett kortare 
telefonsamtal från mig till respondenten, där avsikterna med intervjun förklarades. Under 
telefonsamtalet informerades de också om deras möjlighet att avboka innan intervjun om de 
ångrade sig eller fick förhinder. Här informerades de också om att intervjun kommer att 
genomföras relativt förutsättningslöst i form av ett samtal, men att några frågor är förberedda 
innan. Vidare informerades samtliga respondenter om att intervjusamtalen skulle komma att 
spelas in vilket alla godkände. Inspelningen och transkriberingen genomfördes med Örebro 
universitets inspelningsutrustning. I ett av fallen uppstod ett missförstånd och respondenten var 
inte beredd på inspelningssituationen i samband med träffen, men situationen reddes ut på plats 
och intervjun genomfördes som planerat. Intervjuerna tog i tid mellan 1 och 1,5 timma och 
samtliga har hållits på respondenternas respektive arbetsplatser. Sammanfattningsvis så bygger 
intervjuerna på en ostrukturerad intervjuteknik med inslag av semistruktureradefrågor. 



25  

Observationerna 
För att ge ytterligare stöd åt intervjuerna har två mötesobservationer genomförts. Det var ett 
medvetet val att avvakta med observationen till dess att flertalet av intervjuerna var genomförda. 
Främst för att min egen kunskap om Sambamöten skulle vara så liten som möjligt i samband med 
intervjuerna. Som läget nu blev genomfördes endast en intervju efter att båda observationerna var 
gjorda. Då de flesta intervjuer genomfördes under vintern 2017 och våren 2018 hade dessutom 
ett relativt stort arbete med själva materialet påbörjats innan observationerna. Huruvida denna 
ordning i datainsamlingen är av värde eller inte är oklart men det var min bestämda tanke innan 
själva skrivandet påbörjades. Kvale (1997) menar att en observation i kombination med 
fristående intervjuer gynnar texten och ökar legitimiteten. Då en stor del av samverkansprocessen 
handlar om själva mötestillfället så blir observationerna ett viktigt kompletterande inslag. 
Avsikten var främst att studera samordnaren i mötesledarrollen, men oundvikligen noterades 
också övriga relevanta aspekter, exempelvis miljön, som blev av värde för det insamlade 
materialet. 

 
Resultatbearbetning och analys 
Under genomlyssningen och transkriberingen av samtalen lades till en början fokus på de olika 
teman som fanns med sedan planeringsstadiet, men under resans gång dök nya aspekter upp som 
bildade nya teman. Att få det transkriberade materialet tillförlitligt är ingen självklarhet och 
enligt Kvale och Brinkmann som menar att om exempelvis kommentarer om hur någon sagt 
något läggs till “[…] så kan utskriftens intersubjektiva reliabilitet utvecklas till ett eget 
forskningsprojekt” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 225). Exempelvis har därför nickanden som 
inte hörs på inspelningen eller hummanden och skratt som tydligt hörts har plockats bort i 
utskriften. Sådana känsloaspekter är dock inte ovidkommande för resultatet men en bedömning 
har gjorts att risken för feltolkningar och missförstånd är för stor. Bryman (2008) listar vanliga 
felkällor i samband med intervjuer där just tonfallet hos intervjuaren kan vara av vikt i samband 
med att en fråga ställs. Bland annat tonfall och missförstånd. 

Under genomlyssningen av inspelningarna kunde detta exempelvis visa sig när jag vid 
något tillfälle tydligt visade mitt bifall när jag höll med i en fråga eller när jag lät lite förvånad i 
samband med ett svar som jag inte förväntat mig. Dessa tillfällen har i denna studie i möjligaste 
mån identifierats i samband med transkriberingen och då också analyserats utifrån möjlig 
påverkan på resultatet eller helt tagits bort från materialet. 

Efter transkriberingen lästes samtliga intervjuer igenom i sin helhet och samtidigt 
markerades avsnitt i intervjuerna som var relevanta för några bestämda grundteman. Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014) beskriver förfarandet med temafördelning som en kodning av 
materialet. De menar att den inte alltid sker förutsättningslöst, så kallad datadriven kodning utan 
ibland är mer målinriktad utifrån den ram som redan finns för materialet, så kallad 
begreppsdriven kodning. I fallet med denna studie fanns redan en ram innan kodningen börjar. 
Ramen som främst var byggd utifrån avsnittet om tidigare forskning samt mina egna tidigare 
erfarenheter ändrades dock något under pågående arbete allteftersom intervjuerna genomfördes. 
Då kodningen här skedde löpande kom nya teman till och därmed växlade ansatsen för 
temafördelningen mellan begreppsdriven och datadriven kodning. 

Under bearbetningen av det insamlade materialet deltog jag vid en internationell konferens 
som hölls vid Örebro universitet i juni 2018. Som en del av konferensen presenterade jag min 
poster med ett första utkast av det som hittills visat sig i resultatet. Postrarna stod uppställda i de 
två dagar som konferensen varade, men vid ett avsatt tillfälle var det också schemalagd tid för 
presentationer av postrarna och jag fick en möjlighet att diskutera min studie med en del av 
konferensens besökare. Diskussionerna bidrog till några nya infallsvinklar till uppsatsen och 
väckte förhoppningsvis också några besökares intresse för samverkansfrågor. Senare under 
hösten 2018 deltog jag tillsammans med Samba under Örebro kommuns kvalitetsmässa. Min 
insats där blev att tillsammans med Sambas personal stå i monter och presentera min kommande 
uppsats och delar av resultatet. Efter kontakt med Sambaverksamhetens tidigare handledare 
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väcktes tankar om Sambamötenas likhet med delar av vanliga nätverksmöten och den öppna 
dialogens betydelse i interaktionen vilket bidrog till en del av teoriavsnittet och en bredd i 
analysen. De möjligheter som jag fått att få delredovisa och diskutera om min studie är en del 
av resultatbearbetningen och har bidragit till analysförfarandet. 

 
Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Då studien är kvalitativ går det att resonera om undersökningens värdering utifrån de olika 
perspektiven validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och huruvida en annan forskare vid ett annat tillfälle kan 
återskapa resultatet. De beskriver validiteten som handlar om att det som avses undersökas 
verkligen undersökts och med den metod som angetts för detta. Kvale och Brinkmann, 2014) 
lyfter också fram den epistemologiska frågan om en intervjustudie överhuvudtaget kan vara 
objektiv och efter resonemang om begreppet objektivitet och olika centrala innebörder visar att 
de det visst kan vara så. 

Bryman (2008) beskriver generalisering som det vi gör när vi avser använda ett resultat av 
en undersökning som representativt också utanför de som omfattas av den specifika 
undersökningen. Vidare menar Bryman (2008) att det uppfattas finnas svårigheter med att 
generalisera just utifrån små och lokala kvalitativa urval. Den här intervjustudien om 
Sambaverksamheten är riktad mot en särskild lokal verksamhet och därmed blir den statistiska 
generaliseringen svår, om ens möjlig, och en teoretisk generalisering kan då bli aktuell. Vid en 
teoretisk generalisering är målet istället att av undersökningssammanhanget försöka förstå 
värderingar och beteenden utifrån de slutsatser som kan göras under de teoretiska resonemangen 
(Bryman, 2008). Förutom svårigheten i att generalisera så kan det också vara svårt att validera 
och visa på reliabilitet i kvalitativ forskning. Kvale och Brinkman (2014) resonerar därför om 
den nödvändiga hantverksskickligheten i detta och hur hanteringen av empirin blir avgörande 
för trovärdiga resultat. Författarna menar att varje del i hela intervjuprocessen blir viktig och den 
som genomför detta måste ha förmåga att ifrågasätta, granska och resonera teoretiskt kring 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultatet av studien blir här i vissa fall delvis mest intressanta för verksamheten och de 
olika huvudmän som verksamheten omfattas av. Dock kan andra delar av resultatet anses visa 
på validitet, reliabilitet och teoretisk generaliserbarhet och i vissa fall därmed också vara 
representativa utanför just den specifika verksamheten. 

 
Forskningsetiska principer och överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014) delar upp intervjuforskning i sju olika stadier och lyfter etiska 
frågor gällande varje stadium som bör begrundas när undersökningen skall genomföras. I det 
första stadiet Tematisering läggs vikt på utkomsten av kunskapen och att fokus där bör vara på 
att den mänskliga situationen skall förändras till det bättre. Planering, Intervjusituationen, och 
Utskriften är de tre nästföljande stadierna och beaktar respondenternas samtycke och 
konfidentialitet samt den personliga påverkan deras deltagande möjligen kan medföra. I 
Analysstadiet bör respondenternas eventuella delaktighet i tolkningen diskuteras och slutligen i 
de två sista stadierna Verifieringen och Rapporteringen bör det betänkas över om resultatet som 
redovisats har kommit av tillräckligt välformulerade frågor samt vilken påverkan presentationen 
av resultatet kan medföra för respondenterna och dennes tillhörighet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dagligdags sedan studien påbörjades har olika etiska resonemang förts med mig själv 
som författare men också emellanåt med uppsatsens handledare. Konfidentialiteten och 
anonymiteten har kanske varit det främsta etiska dilemmat, då flera av respondenterna sagt att de 
gärna står för det de sagt. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att anonymiteten är sådant som kan lovas om det inte finns 
intresse för just de enskilda respondenternas identitet i sammanhanget. De enskilda personliga 
åsikterna är i sig inte av direkt intresse för studien ifråga men klart skulle det i vissa delar av 
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resultatet kunna vara av intresse att veta vilken verksamhet och profession som uttrycker vad. I 
samband med varje intervju lovades respondenterna anonymitet och att jag skulle kontakta dem 
igen om något annat skulle bli aktuellt. Slutresultatet blir nu att inte presentera vilken profession 
eller verksamhet som sagt vad, och det är också ett beslut som känns rätt. Exempel på en slags 
avvikelser är dock när det i uppsatsen resoneras om hälso- och sjukvården samt 
skolverksamheten på ett övergripande plan. Vid något tillfälle i resultatet presenteras också 
uttalanden som kan härledas till yrkesverksamma inom skolverksamheten men där har en 
avvägning gjorts att det ändå inte går att härleda till någon särskild yrkesgrupp eller person. 
Undantaget är de tre referensintervjuerna som specificeras något mer i resultatet men där 
vårdnadshavarens anonymitet ändå är helt skyddad. Tolkningen och presentationen av de tre 
referensintervjuerna har överlag bidragit med lite etiskt huvudbry. Hur skulle deras utsagor 
presenteras i texten för att inte räknas in i respondentgruppens enhetliga svar och hur skulle deras 
resonemang presenteras utan att slutsatser dras direkt utifrån dessa? Intervjun med 
vårdnadshavaren blir väldigt tydligt en typisk referensintervju då inte heller här slutsatser kan 
dras från en röst. Trots detta bidrar den och de andra två referensintervjuerna till en viss balans 
då det blir som vittnesmål från de som varit i blickfånget för allt detta som de andra 
respondenterna hävdar. Skälet till att det bara är en enda intervju med en ”brukare” av Samba 
kommer sig av främst av att studiens grundidé är att empirin skall utgå från verksamma. En 
studie om ”brukarna” i sig är en helt egen studie, vilket skulle vara av stort värde vid ytterligare 
utvärdering. 

I samband med transkriberingen av intervjuerna blev den etiska aspekten påtaglig vid ett 
par tillfällen. Därför har det i några få fall redan vid transkriberingen identifierats uttalanden från 
respondenterna som skulle kunna bli direkt missvisande i resultatet och därför strukits. Förutom 
risk för missvisande skulle också den utlovade anonymiteten riskeras då uttalandena vid några 
tillfällen varit direkt kritiska och tydligt personbundna i åsikter mot andra personer och/eller 
verksamheter. 

 
Läsarhänvisning till resultatdelen 
Då citaten är direkta utdrag från de transkriberade intervjuerna har det för läsvänlighetens skull 
ibland tillkommit hakparenteser […] där ord som röjer respondenten tagits bort eller vid tillfällen 
där något bör läggas till för att förtydliga för läsaren. Detta har endast gjorts i de fall där jag som 
författare är säker på vad som syftats i sammanhanget. Vid de tillfällen då tveksamhet råder har 
citatet inte tagits med. Då studiens datainsamling avslutades med två mötesobservationer gällande 
två olika barnärenden inleds några av analyserna med en återgivning från mötet som tangerar 
respektive rubrik. T.f. enhetschef och den tidigare Sambaanställde respondenten omnämns i texten 
som Sambasamordnare men på några håll också just t.f. enhetschef och tidigare Sambaanställd. 
På ett par ställen i texten omnämns de båda som Sambasamordnarna. När respondenten som är 
vårdnadshavare har kommentarer som bör tydliggöras så kommer det också att anges i 
resultatpresentationen men då självfallet utan att namnges. Samtliga övriga citat och referat 
kommer alltså från de andra verksamma respondenterna och kommer med anledning av att 
garantera anonymiteten inte att presenteras närmare än så, se metodavsnittet Forskningsetiska 
principer och överväganden 
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Resultat, analys och diskussion 
I avsnittet som följer så kommer studiens resultat, analys och diskussion om Sambaverksamheten 
att redovisas i två olika delar. De två delarna tar sin utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. I den första delen är ambitionen att försöka besvara uppsatsens två första 
frågeställningar: Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? samt Vilka 
är de bärande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? I den andra delen är ambitionen att försöka besvara de två sista 
frågeställningarna: Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller 
som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och 
hur hanteras utmaningarna? 

I det första avsnittet presenteras de fyra funktioner som i studien identifierats som extra 
framgångsrika. Presentationen genomförs till största del utifrån intervjustudien men i början av 
varje funktionspresentation presenteras också delar från de anteckningar som gjordes i samband 
med mötesobservationerna på Samba. Rubrikerna i första avsnittet är Kontexten, 
Samverkansadministrationen, Mötesstrukturen och Samordnarrollen och fokuserar på 
identifierade framgångsfaktorer i samverkansprocessen. Då det ganska tidigt i analysarbetet 
visade sig att interaktionsperspektivet var av betydelse så ska jag i analys- och diskussionsdelarna 
visa på varför jag anser att Samba på olika sätt inbjuder till och bidrar till lyckosamma 
interaktionsritualer 

 
Kontexten 
Här kommer studiens resultat om så den så kallade kontexten att presenteras. Valet av rubrik var 
inte självklar då det kan uppfattas vara otydligt i vad kontexten är. Inom ramen för denna studie 
räknas kontexten som de faktorer som kan vara av vikt för människor, men som är svåra att mäta. 
Exempelvis läggs här fokus på Sambas lokaler samt förtäringens vara eller inte vara till 
samverkansmöten. Tidigare studier visar att omgärdande faktorer som exempelvis lokaler och 
fikamöjligheter är av viss betydelse i situationen. Jonhed och Bennich (2018) menar att 
mötestrivseln med bl.a. fika bidrar till att kommunikationen under samverkanmötet blir bättre. I 
samma studie visar det sig också att den gränsöverskridande arenan underlättar i samarbetet 
mellan olika verksamheter (jfr. Jonhed och Bennich, 2018). Hur ser Sambas personal på 
kontexten och tycker Sambabesökarna att kontexten är viktig? Finns det vinster i att 
mötesdeltagarna känner sig bekväma och går det att mäta? Innan presentationen av 
intervjuresultatet kommer här ett sammanställt utdrag från de två mötesobservationerna som 
gjorts som ett komplement till intervjuerna. 

Sambas lokaler är låsta. Vid båda observationstillfällena måste jag ringa på dörrklockan för 
att bli insläppt. Sambasamordnaren, som ska leda det planerade mötet, är klar med de sista 
förberedelserna och står redo att ta emot mötesdeltagarna. I korridoren på vägen mot de två 
konferensrummen hänger två tavlor varav den ena bara består av texten ”Broar binder ihop”. Den 
andra föreställer en lampa med glödlampor i olika storlekar. Bredvid den sitter en lapp där det 
står ”Det räcker att en lampa brinner för att tända ett hopp”. Det finns två mötesrum: ett litet och 
ett lite större. Mötesrummen är vid båda mötena förberedda med ett exakt antal stolar i ring och 
på borden står en burk med kakor och en kanna vatten. Efter väggen i det lilla mötesrummet står 
en serveringsbänk med nybryggt kaffe och te. På väggarna hänger ytterligare ett par tavlor. Den 
ena föreställer tre arbetare med bygghjälmar och pekar åt varsitt håll. På lappen bredvid står det 
”Vart är vi på väg”. Den andra är en triptyk, ett konstverk som är tredelat och på lappen bredvid 
står det ”Tillsammans bildar delarna en helhet”. I det stora konferensrummet finns också två 
tavlor varav den en bara består av texten ”Att stanna upp och lyssna kan göra skillnad” och på 
den andra är det målade gamla lås. På lappen bredvid den står det ”Här arbetar vi tillsammans 
för att låsa upp”. 

 
Till det första mötet är skolpersonalen med flera representanter först på plats och sedan kommer 
Socialtjänstens representant. Stämningen är avspänd och trevlig och de verksamma småpratar 
med varandra innan vårdnadshavarna anländer. Sambasamordnaren tittar in och placerar ut de 
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verksamma i ringen med en tanke om var hon vill placera vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna 
anländer sist och blir mottagna i entrén av samordnaren. Alla hälsar på varandra och sätter sig i 
ringen. Under inledningen av mötet bjuder samordnaren alla, att när som helst under mötet ta sig 
lite fika. Ingen tar något från början men efter ett tag reser sig en av de deltagarna för att ta lite 
kaffe vilket medför att samordnaren också reser sig för att placera några dricksglas på bordet. Lite 
senare tar också vårdnadshavarna kaffe och vatten. Då det är en varm dag upplevs rummet något 
varmt och trångt men som helhet upplever jag det som ett trevligt mötesrum. 

En av respondenterna beskriver här upplevelsen av Sambas lokal samt den skillnad som 
blivit efter att Samba fick en fristående lokal på Olaigatan i Örebro: 

 
Jag tycker att det känns jättebra att vara på Olaigatan. Jag tycker också att det blir lite 
symboliskt för att – nu kliver vi in här, vi blir väl mottagna, det finns kaffe på bordet och sådär. 
Sen kan jag inte säga att det inte varit … det har varit bra förut också men det här blir ju snäppet 
bättre. 

 
Sambas förhållandevis nya och centrala lokal har funnits sedan hösten 2016. De anställda är 
nöjda med att vara lokaliserade på ett och samma ställe. Innan lokalen fanns att tillgå satt 
Sambasamordnarna tillsammans med annan personal i kommunens administration och 
samverkansmötena genomfördes hos någon av de verksamheter som deltog i mötet. Exempelvis 
på en skola, på Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin eller på Barn- och 
ungdomshabiliteringen. Av olika skäl åker Sambapersonalen fortfarande ibland ut på möten som 
förlagts till andra lokaler än den egna. T.f. enhetschef tycker att det också att det fungerar bra och 
är tydlig med att det ändå är viktigt att vara öppen för förslag om vart mötena bäst ska genomföras. 
Sambasamordnarna försöker därför i möjligaste mån möta olika behov och ibland krävs 
flexibilitet för att mötet ens ska bli av. I intervjuerna visar det sig att det i viss mån råder det 
delade meningar om de verksammas upplevelse av Sambas fristående lokal. Några av 
respondenterna menar att det för deras del som verksamma kvittar var mötet hålls men tycker att 
det från ett brukarperspektiv kan finnas vinster med att ses på en neutral plats som den fristående 
lokalen. Några menar att Socialtjänstens mötesrum i sig är funktionella, men att det då istället 
kan uppstå andra hinder som eventuellt skaver i processen. Exempelvis kan den unge eller någon 
annan i familjen ha ett motstånd till Socialtjänsten sedan tidigare. Vidare finns det begränsningar 
i hur besökare får röra sig i Socialtjänstens lokaler, vilket kan bli påtagligt både innan, under och 
efter mötet. Innan mötet måste alla samlas i väntrummet för att bli hämtade och eskorterade in i 
lokalerna av någon från Socialtjänsten. Väl inne på mötesrummet kan ingen på egen hand lämna 
lokalerna om det blir ansträngt utan måste följas av någon som arbetar där. I de möten som hålls 
i Sambas lokaler finns möjlighet till rörelse och att som ungdom kunna vandra lite ut och in i 
mötet. Som tidigare sagt är de flesta av respondenterna vana vid miljön på Socialtjänsten och 
upplever den som helt okej, men de ställer sig överlag mer tveksamma ur ett klientperspektiv. 
Någon av respondenterna beskriver upplevelsen av samverkansmöten på Socialtjänsten som 
mindre neutralt och att Sambas lokaler som mer jämlika: 

 
Många brukare upplever ändå att det är en myndighet med makt och kanske känner en rädsla 
av att träffa oss och kan man avdramatisera det genom att vara på ett ställe som inte är så laddat 
så är det ju gynnsamt för alla. Vi blir mer ”equal” där borta på Olaigatan… 

 
Den neutrala och fristående lokalen är ett exempel på ett mjukt värde som av resultatet att döma 
är en viktig framgångsfaktor för samverkansprocessen. Ett annat mjukt värde som har diskuterats 
i intervjuerna är om det är viktigt med någon form av förtäring. Vad anser respondenterna om 
fikat som erbjuds? Är det en viktig del av mötet och i så fall, varför är det viktigt? De flesta av 
respondenterna uppger att de tycker att fikat är en viktig del i mötessituationen. De tycker att det 
känns inbjudande och avslappnat och kanske främst för familjen som är i centrum för mötet. 
Flera ger uttryck för att det kan kännas tryggt att ha en kopp i handen, men också att det kan det 
vara bra att ha någonstans att göra av händerna. Några respondenter uttrycker att de tycker att 
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fikat kvittar och någon att det är direkt onödigt, då fokus måste vara på själva mötet. Här blir 
intervjuerna med Sambasamordnarna särskilt intressanta då de upplever att fikat faktiskt fyller 
en funktion och att det är en självklar och viktig del av mötet. Sambasamordnarna vet att 
besökare, och då främst familjerna tycker att det är trevligt och viktigt. Få av de övriga 
respondenterna kan uttala sig om vad familjerna själva exakt tycker om lokalen och fikat, men 
några tydliga exempel finns. En respondent berättar om några klienters upplevelse som kan 
tolkas som att gamla negativa erfarenheter, även vad det gäller lokaler kan vara av betydelse: 

 
Två tjejer i alla fall som har deltagit har sagt att det är så mycket bättre på det nya stället. Och 
det är ju tonårstjejer som kanske var ca 16 år när vi började och som är 19–20 idag, som säger 
att det är mycket trevligare att gå dit. Och det ser man på dem också… det kan ju vara så att 
man haft ett förflutet i Socialtjänstens verksamhet och börjat sin ”bana” där. Då kanske det 
inte känns så bra att gå in där igen i detta sammanhang när vi börjar den här resan mot något 
annat. Och även något föräldrapar som jag träffade här… som sa att ”gud vad mycket skönare 
att sitta här”. 

 
En annan respondent reflekterar här lite om vikten av att i en utsatt position, få känna sig 
välkommen: 

 
Nej, det vet jag egentligen inte vad föräldrarna tycker men jag tror att föräldrar inordnar sig 
väldigt mycket. Har man barn med problem och mycket kontakt med BUP och Socialtjänst och 
sådär… Om vi nu ska prata om hierarkier så tror jag och den här känslan av att känna sig 
underlägsen så tror jag att många föräldrar känner sig dåliga och misslyckade. Så att där tänker 
jag ändå att det är viktigt för dem att få känna sig välkomna. Det är nog väldigt viktigt med lite 
fika och så där. Jag tror att det är värdefullt. 

 
Den respondent som är vårdnadshavare, uttalar sig om lokalen och menar att det allra viktigaste 
är att hens barn får omge sig med personer som inger trygghet. Vårdnadshavaren berättar också 
att Sambasamordnarna ibland ordnat mötet på den plats där ungdomen befinner sig just då, 
exempelvis ett behandlingshem. Det är ett exempel på den tidigare omskrivna flexibiliteten som 
är viktig, att möta upp och inte röra omkring för mycket i den unges aktuella situation. 

På frågan om eventuella nackdelar med den neutrala och centrala lokalen så uttrycker 
någon av respondenterna en reflektion om risken finns att Sambasamordnarna kanske kan bli 
lite isolerade. En risk för att de kanske kommer ifrån andra verksamma då de inte längre sitter 
tillsammans med andra som jobbar i kommunens verksamhet. Någon lyfter att lokalen ligger 
något avsides och att det eventuellt skulle kunna upplevas riskfyllt i samband med konflikter i 
mötessammanhangen. Flera av respondenterna upplever att det är väl små konferensrum och 
att det på grund av detta ibland upplevs bli trångt och varmt. Någon menar att trängseln och 
värmen också kan ha påverkan på mötets kvalité då tålamodet ibland tryter. På det hela taget 
verkar dock samtliga respondenter vara nöjda med lokalen och att besväret med de små rummen 
vägs upp av värdet av att ha en neutral, central och trevlig mötesplats. 

 
Analys och diskussion om kontextens betydelse 
Resultatet av studien visar att Sambas centrala och neutrala lokaler är en viktig del av 
verksamheten. Lokalen med dess placering anses bidra till att samverkansprocesserna ofta blir 
lyckosamma samt att andra verksamhetslokaler ibland kan verka hämmande för en 
grundläggande god möteskänsla. Det visar sig också att det finns goda skäl till att tänka över vart 
varje enskilt möte bör hållas utifrån barnet/den unges behov, även om Sambas lokaler är ett 
grundalternativ. Det fika som Samba bjuder på verkar också vara av betydelse och bland annat 
utifrån ett trygghetsperspektiv. I Collins (2005) beskrivning av lyckosamma interaktionsritualer 
är två av de fyra grundläggande beståndsdelarna; en tydlighet i den fysiska närvaron av personer 
på samma plats och att det också måste vara helt klart om vilka som deltar i interaktionen samt 
vilka som inte ska delta. 
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Utifrån Collins teori om interaktionsritualens betydelse går det att förklara viktiga delar av 
helheten för en lyckosam samverkansprocess. Tidigare, innan Sambas nya lokal fanns har 
samverkansmöten förlagts till olika verksamhetslokaler där det oftast rör sig andra personerän 
de som ska delta i mötet. När dörren till mötesrummet stängts och mötet påbörjats har det säkert 
inte rått några tvivel om vilka som varit mötesdeltagare. Dock finns övriga delar i lokalerna som 
exempelvis ett väntrum där många människor rör sig och som eventuellt kan skapa en osäkerhet 
gällande själva inramningen av mötet. I Sambas centrala lokaler råder ingen garanti för att du 
som besökare inte stöter på andra personer än just de som ska delta i samma möte, men antalet 
personer i rörelse i lokalerna är klart begränsade till skillnad mot andra verksamhetslokaler. Med 
grund i Collins tankar om hur den fysiska närvaron bidrar till att människor blir trygga i mötets 
inramning samt en tydlig vetskap om vilka som faktiskt är mötesdeltagare, blir Sambas neutrala 
och organisatoriskt avskilda lokaler ett viktigt bidrag till mötet skall utmynna i en lyckosam 
interaktionsritual. 

 
Samverkansadministrationen 
Strax innan ett av mötena berättar samordnaren för mig att det är en av verksamheterna som har 
anmält att de inte kan komma. Detta lyfts också fram tidigt i mötets uppstart då alla deltagare ännu 
inte fått den senaste informationen om vilka som har anmält frånvaro. Det står dock klart att 
föräldrarna redan har fått uppdaterad information av samordnarna om vilka som ska vara på 
mötet och vilka som sagt ifrån. Vid de båda mötena påtalar samordnaren att det vid förra mötet 
upprättades en SIP och frågar om så är önskan också denna gång. Alla verkar tycka att det är bra 
och samordnaren påtalar att någon då måste föra den gemensamma dokumentationen enligt SIP:s 
mallar. Vid båda mötena tar någon av de deltagande professionella självmant tar på sig ansvaret 
för att läsa upp föregående mötes anteckningar, samt att dokumentera under det pågående mötet. 

Inför denna studie var administrationsfrågan först inte aktuell och fanns därför inte med som 
en av stödfrågorna till intervjuerna. Efter de första intervjuerna blev det dock tydligt att 
administrationen är en viktig del av samverkansprocessen som Sambaledarna tar ansvar för. Här 
tillkom då ett nytt tema för studien och därmed en till fast fråga som ställdes till de övriga 
respondenterna. I genomgången av tidigare forskning ovan framgick att behovet av en 
samordnarfunktion är stort för alla parter i samverkan men kanske främst för den som är brukare 
eller, som här i sammanhanget anhöriga till barn och unga (Boklund, 1995; Socialstyrelsen, 2012 
& Englund, 2017). Vad anser då respondenterna om detta? Hur viktig är en gemensam 
dokumentation för en samverkansprocess och vilken betydelse har de administrativa delarna 
överlag i samverkansprocessen? Flera av respondenterna är tydliga med att det administrativa 
arbetet runt mötena ibland inte är direkt svårt, men att den tid som det tar är svår att få till. En av 
respondenterna uttrycker sig här om den ibland omöjliga uppgiften att kalla till möten med 
många deltagare: 

 
Det kan ju vara en ny konstellation av människor som ska till … det är ju då Samba kommer in 
som så viktig. Att det finns någon som gör det här administrativa uppgiften som var stört omöjlig 
innan Samba. Man har ju suttit och försökt få ihop möten med 15–20 personer från olika 
verksamheter och så kom hon [Sambasamordnaren] och löste det här och vi bara satte oss och 
gjorde det vi skulle på mötena istället. 

 
Utöver sammankallning till möte innebär administrationen också det så kallade förarbetet. 
Sambasamordnarna ringer runt och pratar med den unge som är föremål för det planerade mötet 
men också/eller med någon eller några i familjen som ska delta i mötet. Det gäller då att få tid till 
att prata ordentligt om det som krävs för att förbereda den unge och/eller familjemedlemmarna på 
vad som kommer att ske under själva mötessituationen. Den här mötesinformationen kan ske vid 
ett personligt möte likväl som över telefon, beroende på hur familjen önskar ha det. Det krävs 
dock alltid en förberedande kontakt och ett godkännande från den aktuella familjen om vilka 
verksamheter och personer som skall delta i mötet. Inför det allra första mötet krävs också mer 
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och tydligare information om själva mötessituationen i sig (Internt arbetsmaterial Samba)6. En av 
respondenterna beskriver här värdet av att Samba har en förberedande kontakt med den unge och 
dennes familj: 

 
Sambasamordnarna tycker jag också har varit otroligt skickliga på att möta upp vårdnadshavare 
och att föra fram deras behov till oss som kommer på de här Sambamötena. Ibland så kan det nog 
vara otroligt svårt för en vårdnadshavare själv att kunna beskriva om den problematik som finns i 
familjen […] och på något vis hjälpa till att sortera för det gör också att blir mer verkningsfulla 
möten… man håller sig till det som det ska handla om på ett proffsigt sätt tycker jag. 

 
Den vårdnadshavare som deltog i intervjustudien berättade att Sambaledaren outtröttligt först 
alltid kontaktade ungdomen som var föremål för det kommande mötet. Inför alla möten gjordes 
detta och ungdomen fick då frågan om vad hen hade för önskningar om mötesdeltagare eller om 
något särskilt som borde tas upp. Detta skedde oavsett om ungdomen var planerad att delta i 
mötet eller inte. I de allra flesta fall svarade ungdomen att de skulle höra av sig till 
vårdnadshavaren istället, vilket också gjordes för mer detaljerad mötesplanering. Efter samtalet 
med vårdnadshavaren så ringdes ungdomen upp igen för att få vara med i resonemanget om hur 
planeringen såg ut. Vårdnadshavaren uttrycker att handlingar liknande detta upplevts mycket 
respektfullt av dem som familj och att det troligen också bidragit till ungdomens vilja att delta i 
möten emellanåt. Vårdnadshavaren upplevde också att involveringen av den unge troligen 
tryggade situationen överlag, då hen fick känna sig delaktig i resonemangen gällande den egna 
framtiden. Den tid som Sambasamordnaren lägger ner på förarbete menar flera av respondenterna 
är resursmässigt omöjligt att få till ute i verksamheterna. En av respondenterna uttrycker sig så 
här om det viktiga arbetet med att förbereda och trygga inför kommande samverkansmöten: 

 
Ja, och även att det de här samtalsledarna förbereder föräldrarna på… vilka som kommer… 
berättar vad man har för uppgift där och tryggar personerna kanske som det handlar om och barn 
som vart med och så. Nej det har en jätteviktig roll tycker jag… så det är ingenting som går av 
sig självt. Dels i att vara den här administratören men att också vara en skicklig förarbetare i det 
också. 

 
Några av respondenterna minns tiden från innan Samba och svårigheten med att kalla till möten i särskilt 
svåra ärenden. Det ibland besvärliga med att få till att berörda verksamheter och rätt profession kunde 
komma. Någon menar att rollen som samordnare är extra viktig just i förarbetet. Förutom uppfattningen 
om Sambasamordnarna är skickliga i sitt förarbete så uttrycker någon av respondenterna också vinsten 
i effektivitet när de inte själva behöver arrangera eller hålla i mötet så här: 

 
Ja och jag tror en del i det här är att … i alla fall som jag tycker som erfarenhet av hur det var 
innan Samba... det är så tacksamt effektiviserande att någon annan håller i all den här 
administrationen och håller i mötet och kan hålla neutraliteten. 

 
Utifrån intervjuresultaten tycks uppfattningen vara att det behövs en särskild samordning för den 
som är i behov av hjälp i kontakten med olika stödfunktioner. Det kan exempelvis handla om 
ärenden där någon är tillfälligt sjuk, kroniskt sjuk eller funktionsnedsatt. I denna studie då fokus 
är på Samba så handlar det kanske mest om stöd till vårdnadshavare som har barn i behov av 
många kontakter. Vårdnadshavare får ofta själva kämpa för att få ihop familjens livssituation 
och blir ofta kallade till olika möten som rör deras barn. Englund (2017) visar i sin avhandling 
att av de barn och unga som varit aktuella för samverkan så har det i en "betydande utsträckning" 
varit barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Englund (2017) menar att det är goda 
resultat då det är just den målgruppen som mest behöver samordning. I Sambas 
verksamhetsrapporter de senaste åren rapporteras att en stor andel av deras samverkansmöten är 

 
 

6 Lathund för samordnare i Samba. Internt material med tydlig vägledning under hela samverkansprocessen. 
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just kring barn och ungdomar vars familjer vanligen är i behov av samordning. Flera av 
respondenterna betonar administrationens betydelse och att det är svårt att värdera den delen av 
arbetet resursmässigt. Vidare uttrycker flera att det blir klart effektivare möten när mycket av det 
så viktiga förarbetet genomförts bra och att det inte behöver gå mycket tid av mötet för att lära 
känna varandra, (Jfr Jonhed, 2016; Jonhed & Bennich, 2018). Någon av respondenterna resonerar 
om svårigheten i att bedöma värdet på den administrativa insatsen så här: 

 
Ja det är ju sådana här värden som är svåra att räkna på, det som jag beskrev med 
administrationen runt det hela. Om det skulle hamna på varje verksamhet att försöka få ihop de 
andra verksamheterna, och vem i de andra verksamheterna? … eh.… kunskapen om varandras 
verksamheter som ger ett mervärde att man nästa gång kan ännu mer när man sätter sig på ett 
nytt Sambamöte och det är ju sånt som är jättesvårt att räkna på. 

 
Det som presenterats i det här delavsnittet är exempel på administrativa förberedelser som görs 
inför ett samverkansmöte. Ansvaret för detta skulle lika gärna kunna ligga på var och en av de 
berörda verksamheterna. Varför är det då av betydelse att just Sambasamordnarna gör det? 

För att exemplifiera betydelsen av att administrationen är välskött berättar några av 
respondenterna om ett motsatsförhållande och den frustration som ibland uppstår i samband med 
samverkansmöten som inte sker inom ramen av Samba. Respondenterna menar att de olika 
verksamheterna ofta har förväntningar på mötet som helhet och att det ska komma ut något av 
värde i processen, men att förväntningarna inte sällan grusas av olika skäl. Det händer 
exempelvis att någon, för ärendet, central verksamhet inte dyker upp till det planerade mötet. 
Återbud har ibland meddelats, men ibland är frånvaron också oklar och övriga deltagare beslutar 
oftast att ändå genomföra mötet. Dels för att komma framåt och dels för att det också vanligen 
finns en familj på plats som kommit dit med förväntningar. Mötet hålls då alltså i regel ändå och 
ett nytt möte planeras längre fram där den eller de parter som inte deltagit kan vara med. Så går 
tiden med ytterligare en eller två månader utan att samtliga viktiga parter har samlats kring den 
unge. Denna situation skapar mycket frustration och ur ett etiskt perspektiv gällande familjen 
och den unge så kan det också anses allvarligt. Så som situationen beskrivs här ovan blir det 
naturligtvis inte alltid och det händer också att det inte dyker upp deltagare till Sambamötena. 
Dock lyfter flera av respondenterna fram den ovan beskrivna situationen i samband med 
samverkansmöten utanför Samba och därför tas det med här i resultatet. 

Kanske finns en del av svaret på skillnaden som lyfts fram i just det gedigna förarbetet som 
Sambasamordnaren gör? 

 
Analys och diskussion om administrationens funktion och betydelse 
För att förstå det omfattande arbetet som görs rent administrativt måste troligen erfarenhet finnas 
av att som verksam någon gång ha sammankallat till möte. Att kalla till ett möte där fler än två 
personer medverkar kan ibland vara en grannlaga uppgift, vilket inte sällan har till följd att det 
dröjer innan ett möte kan komma till stånd. Resultatet av intervjuerna visar att de administrativa 
uppgifterna som tillkommer runt varje enskilt samverkansmöte tar tid från övriga arbetsuppgifter 
och det blir till en fråga om prioriteringar. Det finns också en risk att jobbet med att bjuda in 
mötesdeltagare, på grund av tidsåtgången reduceras till miniminivå. I förlängningen kan det 
exempelvis innebära att inte alla som borde delta i mötet blir kallade. Bidrar Sambasamordnarnas 
administrativa arbete till att en mer lyckad interaktionsritual och hur kan det i så fall förklaras? 
Tuckmans grupputvecklingsmodells första fas forming, innefattar den så viktiga 
förberedelsebiten med deltagarna. Där blir det av vikt att samverkansledaren skapar goda 
relationer till de olika verksamma som ingår i samverkan. Detta för att omorgsfullt lägga grunden 
för den sen kommande så viktiga dialogen dem emellan (Bihari och Axelssons, 2013 & Huzzard 
m.fl. 2010) Då de fyra olika grupputvecklingsfaserna också är beroende av varandra är denna 
första fas en viktig del för att samverkansprocessen med de övriga tre faserna integrerade skall 
vara lyckosam (Bihari & Axelsson, 2013). Samtliga respondenter är uppenbart nöjda med att 
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Sambaledarna tar den administrativa biten inför mötena. De tycker att de är skickliga i förarbetet 
och vittnar också om att det resursmässigt skulle var omöjligt att genomföra detta fullt ut på egen 
hand. Den administrativa insatsens stora betydelse som förmedlas, kan antas ha ytterligare värde 
än just den praktiska insatsen och kan bättre förstås om den ses som ett exempel på begreppet 
forming. Med stöd i Tuckmans grupputvecklingsteori och det första utvecklingsstadiet forming 
går det att se att formingbegreppets innebörd och Sambasamordnarens förarbete går i linje med 
varandra. Sambasamordnarna handhar relationerna med de olika verksamheterna i huvudsak 
med framgång i formingfasen vilket sannolikt bidrar till lyckosamma utfall i de kommande tre 
faserna. Utifrån Sambasamordnarnas administrativa insats och framförallt med förarbetet går det 
att anta att insatsen också är av betydelse för resten av grupputvecklingsprocessen. 

 
Mötesstrukturen – Inramningen och tydligheten om respekten för barnet 
Innan de båda Sambamötena startar får jag presentera mig och informera om min roll som 
mötesobservatör. Jag sitter strax bakom två av de verksamma och har på så vis god överblick på 
mötet och ser tydligt både vårdnadshavare och samordnaren. 

Sambasamordnaren inleder det första mötet med att hälsa alla välkomna och göra en 
presentationsrunda och under det andra mötet hälsar alla noggrant på varandra innan starten. 
Samordnaren ”sammanhangsmarkerar” vid båda mötena genom att informera om mötets längd 
och vilken verksamhet som har initierat mötet. Sedan påminner samordnaren om vikten av att vi 
visar respekt för den unge och den unges familj, samt för varandras verksamheter och professioner. 
Det andra mötet startar med en intensiv diskussion som tar vid direkt efter samordnarens uppstart, 
då en av mötesdeltagarna självmant tar ordet. I god tid innan båda mötenas sluttid börjar 
samordnaren att flagga för avrundning och samlar på olika sätt ihop tankar om fortsättning. Bland 
annat genom att klargöra om nya Sambamöten är önskvärda och i ett av fallen bokas ett nytt datum 
direkt. I det andra fallet beslutas att vårdnadshavare träffar de olika verksamheterna enskilt först 
en period och sedan återstår det att se om ytterligare Sambamöten krävs. I det ena mötet som har 
lite färre deltagare hålls tiden för avslut punktligt, men i mötet där med många deltagare drar 
avslutet ut på tiden. Verksamheter droppar av allt eftersom då andra möten väntar och kvar blir 
vårdnadshavarna och ett par professionella, som stannar ytterligare någon halvtimma. 

Administrationen och den centrala och neutrala lokalen visar sig vara viktiga delar av 
Sambaverksamhetens arbete. Respondenterna berättar också om att de uppfattar den tydliga 
strukturen och inramningen av Sambamötena som viktiga delar. Mötesstrukturen och särskilt 
inramningen har varit en central del i intervjusamtalen sedan de första intervjuerna gjordes. Vad 
innefattar denna inramning, struktur och rutiner som gör den betydelsefull? Vilken betydelse har 
den för karaktären på de samverkansmöten som Samba ansvarar för? 

Tf. enhetschef berättar om att de som samordnare följer en tydligt nedskriven mötesordning 
vilken är en del av den tidigare nämnda lathunden för hela samverkansprocessen. Samordnarna 
räknar alltid in barnet även om det inte deltar i mötet. Tf. enhetschef menar att det då blir extra 
viktigt, att i uppstarten tydliggöra att fokus ska vara på barnet. Ungefär så här kan enligt tf. 
enhetschef då låta i inledningen av mötet: 

 
Kalle är inte med här idag. Jag vill påminna om det självklara, att mötet ska prata om Kalle med 
den största respekt OCH att vi visar respekt för den situation som är i familjen och för er som 
mamma och pappa som sitter med här. Men vi måste också respektera er som 
verksamhetsföreträdare – ni har olika uppdrag och olika ansvarsområden i förhållande till Kalle 
och till familjen. 

 
Respekten för barnet och att hela tiden ha barnet eller den unge i fokus under mötet är också en 
påtaglig och central aspekt av ramarna för mötena. Ordet Samba, står i detta fall för 
Samverkansledning för Barns och ungas bästa. Frasen för barns och ungas bästa, finns med på 
de flesta dokument som författas inom ramen för Samba är ett tydligt signum för verksamheten. 
Därför ligger frasen ”barns och ungas bästa” till grund för en av de stödfrågor som förbereddes 
inför intervjuerna. Frågan ställdes till samtliga respondenter om de upplevde att den tydliga 
starten med uppmaningen om respekten för barnet upplevs genuin och att det faktiskt är för 
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”barnets bästa”. Respondenterna är ense om att de upplever det som en tydlig och äkta 
uppmaning till mötesdeltagarna. Uppmaningen finns alltid med i starten på mötet och rutinen 
med uppmaningen slarvas det inte med. Den upprepas varje gång även om samma samling 
mötesdeltagare hört det flera gånger tidigare. Det blir som en mötesrutin enligt några av 
respondenterna och de är tydligt med att rutinen uppskattas trots att uppmaningen egentligen är 
självklar. En respondent kommenterar inledningsorden med uppmaningen om respekten för 
barnet så här: 

 
Man lägger liksom upp det på bordet på något sätt och jag tror att det är superviktigt. Det blir 
lite symboliskt också, man får liksom tänka till ett varv extra. 

 
Några av respondenterna berättar också att samordnarna ibland har fått påminna mötesdeltagana 
om respektuppmaningen i mötets början. Det har då upplevts som en påminnelse och inte en 
uppläxning. Här är det samstämmiga tankar om att uppmaningen är på ”på riktigt”. Alla upplever 
det som viktigt men i vissa fall också nästan lite högtidligt. Vidare berättas det om att 
Sambasamordnarna också under mötet ofta återför fokus mot barnet/ungdomen genom att ställa 
frågor som exempelvis ”Blir det här det bästa för barnet/ungdomen? Eller ”Hur blir det här för 
barnet/ungdomen?” Några respondenter påpekar också att samordnarna är noga med att det inte 
ska pratas mellan verksamheterna innan mötet om inte vårdnadshavare är på plats. Är det sedan 
så att vårdnadshavare inte kommer ska det tydligt sanktioneras från dem att mötet kan 
genomföras ändå. Alltså menar flera av respondenterna att respekten genomsyrar hela 
samverkansprocessen och inte heller bara själva mötet. Vårdnadshavaren som intervjuats uppger 
också att hen alltid på så vis upplevt sig respektfullt bemött. 

Samtliga respondenter blir under intervjusituationen ombedda att reflektera över eventuella 
skillnader mellan den typ av möten som sker inom ramen för Samba och de som förs på egenhand 
ute i verksamheterna. Flera av respondenterna som varit verksamma över längre tid och deltagit 
i samverkanssammanhang innan Samba fanns, uttrycker att ”det är skillnad nu”. Här blir det 
viktigt att förtydliga att det dagligen genomförs samverkansmöten av olika typer ute i de olika 
verksamheterna där inte Samba är involverade. Samverkansmöten som är professionellt ledda 
med ett gott samverkansklimat och som har välfungerande process. Det är alltså i huvudsak 
ärenden där det är många inblandade aktörer och/eller där det låst sig i samarbetet, som Samba 
blir inblandade. Så den jämförelse som görs här mellan olika möten handlar om de liknande 
mötesformer som sker – alltså med Samba eller utan Samba. En av respondenterna reflekterar här 
om skillnaden innan och efter Samba samt om Sambas mötesstruktur så här: 

 
Jag tycker att det blev mer ordning och struktur på mötena och jag tycker att deltagarna mer… jag 
vet inte hur jag ska uttrycka det här men… kanske mer professionellt börjat se… ”vad är min del 
och hur ska jag presentera min del här i samverkan och vad är andras del och så …och att vi då 
snabbare kom till en gemensam lösning som var till gagn för barnet eller ungdomen. 

 
Sambasamordnarens roll 
Efter mötesinledningen uppmanar samordnaren vårdnadshavarna att säga något om situationens 
nuläge. Under det första mötet är det ungefär hälften så många deltagare som i det andra mötet och 
möjligheten till diskussion upplevs naturligt bli enklare. Under det andra mötet får samordnaren 
arbeta hårdare med att fördela ordet och vid något tillfälle är det tre händer i luften från deltagare 
som vinkar och önskar få ordet. Samordnaren får under det andra större mötet vid flera tillfällen 
delsammanfatta och försöka styra tillbaka diskussionen mot huvudfrågan. Här får samordnaren 
god hjälp av några deltagare som upplevs vara vana vid samverkansmöten och säkra i sin 
profession. De bidrar med att också tydliggöra några diskussioner. Då det är resonemang och 
ordväxlingarna sker snabbt är det påtagligt att samordnarens och de andra deltagnas 
tydliggörande underlättar för vårdnadshavarna. 

En av respondenterna uttalar sig om Sambasamordnarens neutrala och förmedlande roll så 
här: 
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Om jag nu bara ska gå direkt på så tycker jag att de här sambamötena är jättebra och just det 
här att ha en neutral samtalsledare… på det där sättet man startar- så respektfullt… bara det 
gillar ju jag… och att man sätter fokus på eleven och att man är där för sin egen del med 
verksamheten […]att alla är lika viktiga runt bordet liksom och man kan inte skylla på någon. 
För det tycker jag blir så tydligt att det kan man inte göra, utan vi ska hjälpas åt. 

 
Som framgick i avsnittet om tidigare forskning visar studier att samordnarrollen är av stor 
betydelse för samverkan och att neutraliteten hos den som leder samverkansmötet är en viktig 
framgångsfaktor. Ingen av de verksamma Sambasamordnarna eller de som arbetat där tidigare 
har påbörjat rollen som samverkansledare direkt efter sin yrkesutbildning. Samtliga samordnare 
har alltså en historia med tidigare branscherfarenhet, vilket blir en ofrånkomlig faktor att förhålla 
sig till i diskussionen om neutraliteten. En av respondenterna reflekterar här om neutraliteten hos 
Sambasamordnarna som inte bara handlar om att förhålla sig oberoende i relationerna inom ramen 
för det aktuella samverkansärendet. Det handlar också om att förhålla sig till sin gamla yrkesroll. 

 
Sedan får man nog vara försiktig tror jag, jag kan bara reflektera runt att som 
Sambasamordnare tror jag det krävs mycket av en, att hålla sig neutral också och inte gå in 
mer i ärenden än vad jag ska göra som en Sambasamordnare. Så att de inte faller in i rollen som 
socialsekreterare, kurator eller så.[…] Det tror jag kan vara svårt för det är ju barn och elever 
som verkligen engagerar en, så är det ju. 

 
Neutraliteten hos Sambasamordnarna är ett centralt tema redan vid starten av denna studie. Av 
resultatet att döma så visar det sig också vara en viktig framgångsfaktor för goda 
samverkansprocesser. Räcker det då med neutraliteten och att vara en van mötesledare? Krävs 
också annan kompetens av samverkansledarna och har i så fall Sambas personal det som krävs? 
Respondenterna är i huvudsak samstämmiga i att Sambas personal besitter en särskild 
skicklighet i att hålla i samverkansmöten och då främst när det gäller inramningen av mötet. En 
av respondenterna beskriver samordnarnas ledarroll så här: 

 
Jag kan nog bli ganska imponerad av det här... att kunna hålla i ett möte. Sådant fokus - men 
ändå på ett mjukt och respektfullt sätt. Det handlar väldigt mycket om person på så vis att det 
är väldigt framgångsrikt med de samtalsledare som är mjuka men ändå väldigt tydliga. 

 
Här uttrycker de flesta av respondenterna att det trots goda exempel på välfungerande samverkan 
utanför Samba, finns vissa ärendetyper som kräver en Sambasamverkan och en neutral 
samordnare. Det blir också tydligt att en framgångsfaktor när det gäller möten utanför Samba är 
när de olika deltagarnas engagemang är högt. Särskilt då blir det ofta ett bra samarbete och en 
god samverkansprocess. Ett par av respondenterna reflekterar över skillnader i möten med eller 
utan Samba så här: 

 
... de möten utan Samba som resulterar i en bra samverkan bygger mer på person än 
organisation och det tror jag är något man kommer ifrån i och med att man har Sambaledare. 

 
Jag vet att det var i ett fall där det var ”kaosigt” i ett första möte som vi hade själva utan Samba, 
och där den andra verksamheten sen valde att fortsättningsvis använda sig av Samba och efter 
det har det blivit jättebra. 

 
I samtliga intervjuer beskrivs också mer eller mindre just Sambasamordnarnas förmågor och vad 
det är som gör de speciella i samverkansammanhang. Samtliga svarar på frågan om den goda 
förmågan att hålla ett strukturerat Sambamöte är personbundet eller inte. Några menar att det inte 
spelar någon roll vem de får som Sambasamordnare i ett möte. De menar att de ser att det finns 
skillnader i förhållningssätt men att det inte spelar någon roll så länge som mötesstrukturen 
upprätthålls på liknande sätt. På frågan om det spelar någon roll vem av Sambaledarna som leder 
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mötet svarar en av respondenterna så här: 
 

Nej, det tycker jag inte eftersom … det som de ska vara är ju att vara oberoende ledare… vilket de 
också poängterar. Alltså ”jag ska vara en samtalsledare, jag ska vara oberoende och jag ska 
fördela ordet”. Det blir ju som en programledare… sen är det ju klart att det har olika stil. Jag 
har provat någon gång och det är inte lätt ska jag säga… Just det här att de anger ramarna i 
början och sen håller i dem… De är väldigt måna om ramarna och visar att det är viktigt. 

 
Några av respondenterna är dock lite mer bestämda i sin åsikt om att samordnarrollen är mer 
personbunden och att de själva helst önskar få använda sig av den de uppskattar mest i 
mötessammanhang. De nämner olika förtjänster hos de olika samordnarna och en respondent 
resonerar här lite om lyhördheten som kan skilja mellan de olika samordnarna: 

 
Nu måste jag tänka lite… ja jag tycker nog att det är personbundet. Själva strukturen är ju 
väldigt lik med att de inleder på ett speciellt sätt men också den där tydliga ramen har ju alla. 
Men så tänker jag att hur man fångar upp olika saker och olika verksamheters tankar och idéer 
under mötet – det tänker jag beror lite på person. Hur lyhörd man är och så… det tänker jag 
har varit lite skillnad. 

 
Här ovan är det två intressanta uttalanden från respondenterna som visar att de uppfattar det som 
att Sambasamordnarna är olika men att det ändå håller fast vid just den tydliga inramningen som i 
sig också visat sig vara en framgångsfaktor. I intervjun med den tidigare Sambasamordnaren 
berättar hon om sina upplevelser som anställd på Samba under flera års tid. Hon minns att när 
hon började två år efter att Samba startades så fanns det en hel del upptrampade stigar, men att 
Samba ändå fortfarande var under utveckling. De som samordnare fick då jobba extra hårt med 
att få till samsyn i processerna och övriga mötesdeltagare var ibland var snabba med att komma 
med lösningar på vad de själva och andra skulle göra. Vid sådana tillfällen fick hon som 
samordnare bromsa, dra tillbaka och påminna om syftet eller exempelvis säga ”vad säger 
ungdomen själv om detta?” Det menar samordnaren också hände på senare tid men inte i samma 
utsträckning som i början. Hon upplever att det generellt har utvecklats ett nytt samverkansklimat 
i Örebro där verksamheterna överlag har bättre koll på varandras verksamheter och därmed också 
de olika möjligheter och begränsningar som verksamheterna har. Samordnaren, som för övrigt 
trivdes mycket bra med att arbeta på Samba, berättar att hon först efter att ha slutat sin tjänst kan 
se vilken enorm kraft alla samverkansmöten tagit genom åren. Hon liknar mötena med en 
”match” som ibland måste avbrytas för reflektion: 

 
Ja herregud vad vi har hållit på. Jag ser det som att jag är värdinna för mötet och när jag är 

mitt i så ger jag järnet liksom. Det är lite som en match och ibland måste jag avsluta med att 
säga att ”Nu kommer vi kanske inte längre i det här och vi måste allvarligt fundera över om vi 
samverkar på låtsas”. 

 
Trots att respondenterna upplever att det finns många exempel på god samverkan i också utanför 
Sambas ramar så uttrycker ändå merparten en önskan om att Samba gärna kunde utöka sin 
verksamhet och därmed också möjligheten att nyttja Sambasamordnarna oftare. Flera av 
respondenterna upplever också att det på senare tid blivit fler komplexa samverkansärenden och 
att det är då Sambas insteg behövs som mest. En av respondenterna beskriver 
Sambasamordnarnas förmåga att hålla ordning under mötena så här: 

 
Ja, jag tycker att de i samtalet är väldigt neutrala och lyfter fram så att alla får prata. Jag 
kommer inte på något bra exempel men de kommer ihåg eller märker om någon behöver få säga 
något igen som kanske nämnts tidigare eller så. ”Nu är det dens tur att prata” eller så. Fast det 
har aldrig blivit obehagligt eller så eller att de måste gå in och bryta för att det är ett sådant liv, 
utan det gör bara saker tydliga. Och att alla skärper till sig och lyssnar på varandra. 
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Analys och diskussion om mötesstrukturen och rollen som neutral samordnare 
Alla delar av en interaktionsritual är viktiga och även om Sambasamordnarna inte kan vara helt 
ensamt ansvariga för att interaktionsritualerna blir lyckosamma så har de en viktig och betydande 
roll i processen. Det som Sambasamordnarna säger vid uppstarten av mötet och då särskilt den 
rutinmässiga uppmaningen om respekten för barnet och familjen, går att likna med en 
ritualisering. Collins (2005) menar att en interaktionsritual är lyckosam när det i ett möte med 
två eller fler personer finns ett gemensamt fokus och en delad sinnesstämning. Enligt Cahill 
(2001) som refererar till Goffman, så är den rituella delen av interaktionen också grundläggande 
och nödvändig för den fortsatta interaktionen. Med stöd i begreppet ritualisering och dess värde 
inför goda mötesförutsättningar går det att anta att Sambasamordnarna med sin inledande och 
uppskattade uppmaning om respekt förenar mötesdeltagarna i en delad god sinnesstämning. 
Därmed ökar förutsättningarna för ett gott mötesklimat och i förlängningen en lyckad 
interaktionsritual. När ordet respekt används av inom offentlig förvaltning blir det intressant att 
fundera över Goffmans begrepp image och tomma skal (Persson, 2012) när ord och fraser ibland 
kan nyttjas för att visa upp en fasad. Samtliga respondenter upplever Sambasamordnarnas 
uppmaning om respekten för barnet och dennes familj som genuin och viktig och det går därför 
att anta att begreppen image och tomma skal inte är applicerbara på den ritualliknande uppstarten 
som ramar in Sambas möten. 

Kan det ändå inte från ett samtalsledarperspektiv upplevas tjatigt och ibland lite pretentiöst 
att ”fostra” andra mötesdeltagare genom uppmaningen om att visa respekt? Frågan ställs till 
Sambas tf. enhetschef som uppger att själva inramningen inte alls känns fostrande utan mer en 
självklar del i arbetssättet och att det är tryggande. Tf. enhetschef resonerar vidare om detta och 
säger att hon ibland tänkt på att det däremot kanske blir tjatigt. Särskilt de tillfällen då det är 
samma konstellation av deltagare som ses gång efter annan men det hindrar henne inte från att 
genomföra uppstarten och inramningen på så vis som förväntas. I Tuckmans andra fas av 
grupputvecklingsprocessen, storming, menar Bihari och Axelsson (2013) att ledaren av 
samverkansprocessen nu börjar utmanas i att medla i eventuella intressekonflikter. När de olika 
verksamheterna samlas för möte hos Samba sorterar och strukturerar Sambasamordnaren de 
olika verksamheternas önskemål med mötet utifrån bästa förmåga. Sorteringen och 
struktureringen kan förstås utifrån Tuckmans fas storming och den utjämning av 
intressekonflikter som den behandlar. Utifrån Tuckmans grupputvecklingsmodell med de fyra 
första faserna och betydelsen av ledarskapet i processen går det att fundera över 
Sambasamordarens roll genom hela processen. I utvecklingsmodellens process som består av 
faserna forming, storming, norming och performing menar Bihari och Axelsson (2013) att 
ledarskapet påverkas av hur varje fas hanteras men också att faserna var för sig i sin tur påverkas 
av hur samordnaren hanterar dem. Dessa utvecklingsfaser ligger alltså enligt författarna till 
grund för det ledarskap som krävs för en god samverkan. Respondenterna uttrycker också hur 
Sambasamordnarna i huvudsak lyckas med att hålla en balans i samverkansprocesserna. Med 
grund i teorin om de olika utvecklingsfaserna går det att anta att Sambasamordnarna relativt ofta 
lyckas med utförandet i respektive fas och att den neutrala ledarrollen har betydelse i detta. 
Faserna forming och storming har redan använts i analys av Sambaledarens administrativa och 
konfliktutjämnande roll. Fasen norming kan antas vara extra viktig då det är den första fasen och 
utkomsten bör vara framgångsrik för att lyckas i de kommande faserna. Blomqvist (2012) visar 
i sin forskning att en kompetent samverkansdeltagare lyckas med att skapa relation både med 
familjen som är i fokus men också övriga mötesdeltagare som oftast är professionella. Här går 
att anta att sambasamordnarna med sin kompetens inte bara lyckats med detta själva utan att de 
genom sin samordningsskicklighet i de olika grupputvecklingsfaserna bidrar till att andra 
deltagare också skapar dessa relationer. Här resonerar en av respondenterna om 
Sambasamordnarens skicklighet och förmåga att hålla kursen och att inte släppa frågor: 

 
… och den neutrala ledaren som kan styra samtalet så att man inte själv lämpar över. Det är ju 
det här som är det finurliga med den här Sambasamordnaren, för det är ju ingen som bara kastar 
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iväg frågorna för de hamnar [kommer] ju tillbaka. De släpps ju aldrig som de skulle göra om 
man har möte utan en neutral samtalsledare. 

 
Studien visar också att det upplevs vara vissa skillnader mellan de möten som hålls inom ramen 
för Samba och de möten som inte Samba är med i. Det som identifierats framgångsrikt i möten 
utanför Samba är när engagemang från deltagarna blir tydligt. Det kan alltså tolkas som att dessa 
möten präglas mer av ett interprofessionellt perspektiv än ett interorganisatoriskt eller 
intersektoriellt fokus. (Jfr. Bihari och Axelssons, 2013) resonemang om de olika perspektiven. 
Det ena utesluter såklart inte det andra men processen blir troligen påverkad, om eller när det 
hänger på enskilda personer. Någon av respondenterna liknar samverkansmötens 
sammansättning av deltagare, oavsett samba eller inte, som ett lotteri och menar att det sällan är 
samma personer som hänger med över tid. Om mötets kvalité blir avhängigt enskilda personers 
insats mer än vilken verksamhet som deltar kan det finnas en risk för skörhet i processen. Här 
blir också Abbots tankar om den subordinerade jurisdiktionen särskilt intressant. Abbot menar att 
de olika professionerna som samarbetar rangordnas och/eller tilldelas antingen ett kognitivt eller 
ett praktiskt ansvar över en uppgift. Det kognitiva ansvaret anses vara överordnat det praktiska 
ansvaret men att skiftningar i rangordningen verkar gynna yrkesidentiteten (Bohlin, 2011). Vid 
en av observationerna som genomförs upplevdes samverkansvanan från flera av deltagarna vara 
påtaglig och vid några tillfällen styrs mötet upp med klargöranden från ett par deltagare och inte 
av samordnaren. Detta sker tydligt sanktionerat från samordnaren och upplevs inte minska 
samordnarens mandat i mötesledningen. Utifrån Abbots tankar om rangordningskiftning går här 
snarare att se att växlingarna bidrog till en god interaktion i mötessituationen och troligen också 
en förstärkning i de olika yrkesidentiteterna. Det kan därför antas att samordnarnas strukturella 
hållning men också en öppenhet i att skifta roller också bidrar till lyckosamma 
samverkansprocesser. 

 
Sammanfattning 
Med stöd i teorier om grupputveckling samt interaktioner och interaktionsritualer, visar sig fyra 
följande mer övergripande funktioner vara av betydelse för lyckade samverkansprocesser. 
Sammanfattningsvis kan uppsatsens två första frågeställningar om hur mötesdeltagarna upplever 
Sambas insatser, vilka de olika bärande huvudfunktionerna är och dess betydelse anses vara 
besvarade. De fyra funktionerna som därmed anses vara av extra betydelse är: förberedelser, det 
neutrala ledarskapet, mötesformen och miljön 
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Utmaningar i samverkan – Hur hanterar Samba det? 
Med kunskap om vad som är tydliga framgångsfaktorer för lyckosam samverkan inom ramenför 
Samba men också för samverkansprocesser generellt lyfter vi blicken mot det som kan anses vara 
Sambas utmaningar. I det andra och sista avsnittet av resultatdelen presenteras här resultat om 
hinder, svårigheter och förbättringsämnen samt tankar om eventuell spridning av Sambas modell. 
Ambitionen att försöka besvara de sista två frågeställningarna: Vad utmärker Sambamodellen 
jämfört med andra samverkansmodeller som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står 
samverkansatsningar som Samba inför och hur hanteras utmaningarna? Till analyserna och 
diskussionerna i avsnittet om Sambas utmaningar så kommer till viss del interaktionsperspektivet 
att användas igen. Men då det visar sig i resultatet att utmaningarna till största del är på ett mer 
övergripande plan så kommer tolkningen främst att utgå från organisationsperspektivet och 
Tuckmans teori om grupputveckling. 

 
Samba och/eller SIP- möten 
I detta avsnitt presenteras respondenternas åsikter om eventuella skillnader mellan SIP- möten 
och ”vanliga” Sambamöten. Då det just nu pågår en utveckling av SIP processer runt om i landet 
så kommer det också att resoneras och analyseras runt de fördelar och nackdelar som visar sig i 
utvärderingar om SIP. I tidigare utvärderingar där bl.a. Samba ingått finns inget eller mycket lite 
om just mötesformen SIP vilket kommer sig av att SIP är en relativt ny mötesform. 

Då intervjuerna byggde på samtal så ställdes inte frågan exakt likadant men respondenterna 
ombads bland annat att reflektera något över möten utanför Samba som har rubriken SIP och om 
det är en bra samverkansform. Kan den ersätta Samba eller behövs båda som ett komplement till 
varandra? Svaren varierar något, men det blir tydligt i att ingen av respondenterna upplever 
mötesformen SIP som något extra, utan det upplevs mest vara som de vanliga samverkanmötena 
utanför Samba. Den tvingande närvaron som till en början upplevdes som positiv har enligt 
respondenterna allt eftersom, i viss mån mattats av. Några av respondenterna menar att det inte 
sällan saknas någon verksamhet på de planerade och viktiga SIP-mötena och att skälen till det 
varierar. Respondenterna reflekterar också över att det inte lika ofta saknas verksamheter på de 
möten som ordnas av Samba trots att Sambamötena inte är tvingande på så vis som SIP. Någon 
respondent resonerar om att det kan bero på att Samba har ett förhållandevis gott anseende ute i 
verksamheterna och att man i högre utsträckning kommer till mötet om det är Samba som kallar. 
En annan respondent jämför SIP och Samba genom att beskriva vikten av tydlig ledning i mötet: 

 
Ja den största skillnaden har varit när det inte varit en tydlig ledning … alltså det är inte helt 
enkelt att leda möten. Ibland har man kanske blivit tillsatt att leda en SIP… och ibland har man 
inte så stor erfarenhets och så där. Då blir det väldigt tydligt med vikten av ledning på mötet … 
så jag tycker att… visst – det finns en del SIP som har blivit bra men då måste det innan varit 
väldigt förberett och tydligt i att exempelvis ”nu har du rollen att leda mötet” och så […] Nej, 
det är ju inte så enkelt alla gånger. Så själva ledningen av mötet, oavsett om det är SIP eller 
Samba – mötet behöver ledas. 

 
Dock verkar de flesta av respondenterna tycka om dokumentationen som tillhör SIP-mötena och 
att det därför blir extra bra när det blir också blir en SIP av ett Sambamöte. Till skillnad mot de 
flesta andra möten i samverkansform, inkluderat Samba så förs det alltid en gemensam 
dokumentation på SIP-möten. Några respondenter är också tydliga med kombinationen av SIP 
och ett Sambamöte blir det allra bästa men några menar att det trots SIP-dokumentationen ändå 
inte alltid blir så väldokumenterat. Vid Sambamöten som också blir SIP-möte så delegeras 
dokumentationen till någon av deltagarna. Med uppdraget medföljer ibland också viss osäkerhet 
då resultatet visar att få gillar att bli utsedda till mötessekreterare. Det uppfattas komma av att 
de som mötesdeltagare främst vill fokusera på det specifika uppdraget och därmed finns en risk 
att anteckningsuppdraget får stå tillbaka. Vid en av mötesobservationerna så gick deltagarna från 
mötet vid olika tillfällen och även om dokumentationen skickades till verksamheterna efteråt så 
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finns det ingen möjlighet att samtliga kunde ha godkänt slutliga dokumentet. Så här resonerar en 
respondent om den tvingande dokumentationen i SIP- möten: 

Men det finns också ärenden som vi kan sköta själva utifrån den kunskap vi har ochatt man då 
kan använda dokumentationen på ett bra sätt med de här SIP-dokumenten och då blir det ju 
tvingat dokumenterat och fördelat ut till alla som deltagit. På senare tid tycker jag ändå att man 
har använt Samba för att ha SIP… så att det blir dubbel effekt på det tycker jag 

 
Dokumentationen under själva mötet är ändå något som visar sig upplevas lite obekvämt och 
oklart i sammanhanget. Sambasamordnarna själva är tydliga med att de inte har 
dokumentationsplikt och nu inte heller får dokumentera av juridiska skäl. De flesta möten nu blir 
ändå SIP med en gemensam dokumentation som sköts av någon av deltagarna. Blir det inte ett 
SIP-möte av Sambamötet så blir det inte heller någon gemensam dokumentation utan varje 
verksamhet antecknar då var och en för sig. Utifrån mötesobservationerna som gjordes går att se 
samordnarens roll i mötet kan tyckas vara krävande som det är och att då också anteckna för en 
gemensam dokumentation kan bli svårt. De samordnaranteckningar som förs är istället just 
utifrån den samordnande rollen med allt vad det innebär som bland annat att upprätta talarlista, 
att hålla fokus på huvudfrågan samt den viktiga strukturen. 

Den administrativa biten som analyserades i ett tidigare avsnitt behandlar de delar som 
innefattar kontakt och förberedelse samt efterarbete gentemot barnet, familjen samt de 
verksamma. Det är från respondenterna alltså en tydlig enighet om att samordnarnas 
administrativa insats är ovärderlig innan och efter mötena, men frågan om 
mötesdokumentationen tycks otydlig och det verkar vara oklart hur den bäst ska skötas. Som 
sagt upprättas oftast en SIP i samband med uppstarten av Sambamötet, men det blir då avhängigt 
att någon tar på sig ansvaret för att skriva vilket inte är självklart. Då för istället respektive 
deltagare egna mötesanteckningar och därmed finns risk för olika tolkningar i de anteckningar 
som tas med tillbaka till respektive verksamhet. En av respondenterna uttalar sig så här om 
dokumentationen och risken för olika tolkningar: 

 
Det är viktigt att det är en som skriver, för jag kan ju tolka saker och ting på ett sätt och skriva 
på ett sätt och så kommer man tillbaka så har vi inte alls samma uppfattning om saker och ting. 
Därför är det så bra om det är en som för dokumentation och sedan läser upp det. 

 
Analys och diskussion om SIP-möten och/eller Sambamöten? 
Som tidigare nämnt är SIP-möten den samverkansform som numera är vanligast när 
representanter från olika huvudmän ska samverka. Dels inom ramen för Sambamöten men också 
i många av de möten som genomförs utanför Samba. SIP är lagstadgat och grundtanken är att 
samarbete ska vara skonsamt och gynnsamt för de som behöver ett samordnat stöd. Utifrån 
respondenternas tankar om SIP som samverkansform blir dock en slutsats att en utveckling av 
samverkansformen SIP kan anses nödvändig. Nordström (2016) visar att den gemensamma 
dokumentationen och det medföljande kravet på uppföljning vid kommande träff uppfattas som 
vinster med SIP. Enligt (Riksdagen, 2017) så visar det sig dock att lagstiftningen av SIP ibland 
orsakar förvirring ute i regionerna där det redan finns fungerande samverkansenheter. Precis som 
Sambaverksamheten ofta använder sig av SIP:s gemensamma dokumentationssystem så börjar 
de som arbetar med SIP i viss mån använda sig av faktorer som visat sig vara framgångsrika för 
lyckosam samverkan. 

 
Status och hierarkier 
Tidigare forskning om hinder i samverkan visar på vissa tendenser till statusskillnader. Ek m.fl. 
(2017) menar att de i sin forskning sett att statusskillnaderna finns på verksamhetsnivå och 
professionsnivå vilket resulterar i en makthierarki som är både intrasektoriel och 
interprofessionell och där läkar- och psykiatriperspektiven dominerar i status (2017). 
Germundsson (2011) som studerat interprofessionell samverkan i sin avhandling menar ändå att 
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de hinder och framgångsfaktorer som presenteras inte direkt skiljer sig åt från samma faktorer 
inom övrig samverkansforskning inom ramen för samhällsfrågor. Dock är status och hierarkier 
en av de faktorer som blir särskilt intressant i sammanhanget interprofessionell samverkan 
(Germundsson, 2011). 

I resultaten från studien har resonemangen visserligen sett olika ut men just status- och 
hierarkifrågan har inte alls hamnat i fokus även om frågeställningen funnits med. Frågan ställs 
alltså till samtliga respondenter om känslan av hierarki är påtaglig i samverkansmöten överlag 
och om det i så fall är någon skillnad i detta när Samba leder mötena. Utifrån resultatet av 
intervjuerna går att förstå att det faktiskt ligger något i förförståelsen om de olika upplevelserna 
av ett möte samt att det tenderar att finnas ett medicinskt statusövertag ute i verksamheterna. 

Då respondenterna kommer från olika verksamheter och har olika positioner i sina 
verksamheter, så kan ibland den egna upplevelsen av vem eller vilka som tar plats eller inte 
variera. Någon av respondenterna säger ärligt att hen är just i en sådan position och ifrån en 
sådan verksamhet som alltid ligger högt i status. Hen upplever att det ibland är påtagligt i 
mötessituationen, men att det då inte bara ankommer på samtalsledaren att utjämna i 
diskussionen utan också på hen själv. Så här uttrycker sig en av respondenterna om 
Sambasamordnarens roll i att minimera en problematisk hierarki: 

 
Där tror jag då att samverkansledarna som tar en ganska tydlig roll, det tror jag gör att oavsett 
vilka som sitter runt bordet om du har en hierarki - alltså du är rektor, kanske chef på 
socialkontoret eller om du är handläggare […] alltså det blir Sambaledarna som leder mötet 
och får ställa frågor och fördelar ordet och så.. 

 
Flera av respondenterna uttrycker sig vidare i sina svar om hur den tydliga strukturen och 
mötesformen som gäller på Sambamöten på olika sätt motverkar tydliga statusskillnader. Alla 
ombeds prata i mötet vilket underlättar för de som ibland har svårt att ta plats. Några av 
respondenterna uttrycker också att samtalsledarna ibland proffsigt tonar ner de som istället tar för 
stor plats. Någon beskriver Sambasamordnarens roll gällande fördelningen av ordet så här: 

 
Jag får sitta och ta in det alla andra säger och jag vet att när det är min tur att tala så får jag 
tala. Annars måste jag hela tiden försöka ta mig in och då kan jag inte lyssna. 

 
Respondenterna representerar som tidigare nämnt olika yrkesgrupper och/eller olika 
verksamheter. Förutom det så förekommer också generationsskillnader. En av respondenterna 
från den yngre generationen menar att hen visst förstår och kan se detta med statusskillnader 
generellt, men tror att det möjligen också är en generationsfråga som den yngre generationen 
kommer allt längre ifrån. 

 
Analys och diskussion om status och hierarkier 
Inom all samverkan finns mer eller mindre hierarki och maktordningar utifrån profession 
och/eller person. Samtliga respondenterna är medvetna om detta och att synen på huruvida det 
är ett problem eller inte skiljer sig åt i resultatet. Danermark (2005) menar att det är orealistiskt 
att förvänta sig att professionella inom människovårdande yrken ska nå full samsyn i ärenden och 
att det kanske inte heller är det som är viktigast. Är det då ett faktiskt problem med det påstådda 
medicinska övertaget? Varför blir det, enligt resultaten i denna studie, mindre fokus på status och 
hierarkier i de möten som leds av Samba? Någon av respondenterna menar att det är upp till var 
och en som deltagare att ansvara för en utjämning i mötet. Detta kan tyckas vara en sund 
reflektion, men huruvida den är allmängiltig, är oklart. Några respondenter upplever att just 
hierarkierna ibland skapar ett problem i möten där det inte finns med någon neutral mötesledare 
och att hinder som bland annat att skilda sekretesslagstiftningar att förhålla sig till då också blir 
mer påtagligt. Jfr. Englund (2017) som menar att olika sekretesslagstiftning snarare kan vara en 
främjande faktor i samverkan. I resonemangen om status och hierarkier blir också Seikkulas och 
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Arnkils (2011) tankar om det monologiska arbetssättet extra intressant då det bör vara i sin 
ordning att överläkaren i ett visst sammanhang ska vara i monolog och högt värderad ett 
hierarkiskt system, då exempelvis en diagnos ska fastställas. Dock blir det också extra påtagligt 
att den typen av monologiska samtal istället inte hör hemma i en samverkanskontext, då själva 
syftet där är att samarbeta jämbördigt. Med grund i teorin om dialogiska samtal kan det antas att 
Sambasamordnarnas ihärdiga fördelning av ordet och deras grundsyn om att hierarki inte skall 
färga samarbetet, styr mötena i en dialogisk riktning. Detta till skillnad mot en del andra 
samverkansmöten som inte genomförs inom ramen av Samba. Flera av respondenterna uttrycker 
att det kan uppleva att känslan av status och hierarkier är mer påtaglig i möten som inte leds av 
Samba. 

Goffmans begrepp om uppträdande och aktning kan i sammanhanget också anses 
betydande. Detta för att mötesdeltagarna skall behålla en god identitetsprocess i 
interaktionsritualen och därmed också bibehålla ett socialt kontrollerat och tryggt sammanhang 
(Brante, 2007). Sambasamordnarnas förmedlande av känslan av allas likvärdighet genom den 
tydliga inramningen av mötet, och den aktiva handlingen att lyfta allas röster, tydliggör allvaret. 
Tillsammans med de enskilda deltagarnas uppträdande och aktning upprätthålls det trygga 
sammanhanget och därmed ökar förutsättningen för ett gott utfall av interaktionsritualen. 
Respondenterna representerar som tidigare nämnt olika yrkesgrupper och/eller olika 
verksamheter. Förutom det så förekommer också generationsskillnader. En av respondenterna 
från den yngre generationen menar att hen visst förstår och kan se detta med statusskillnader 
generellt, men tror att det möjligen också är delar av en generationsfråga som den yngre 
generationen kommer allt längre ifrån. 

 
Förankringen och legitimiteten 
Utifrån resultaten kommer nu Sambaverksamhetens förankring och legitimitet att presenteras. 
Förankring och legitimitet där högre nivå avses men också det allmänna erkännandet som 
Sambaverksamheten tycks ha uppnått i kommunen och regionen. Delavsnittet skulle kunnat 
ligga under rubriken framgångsfaktorer, då tidigare forskning samt resultatet i denna studie av 
Samba visar att just förankringen är en viktig framgångsfaktor. Varför ligger avsnittet då ändå 
under rubriken utmaningar? 

Det finns i resultaten av denna studie inget som pekar på att förtroendet för Samba sviktar 
utan snarare tvärtom. Samba är dock en verksamhet inom offentlig förvaltning vilket alltid 
innebär risk för omorganisationer och ifrågasättanden. När målet att vinna förtroenden är uppnått 
kvarstår det hårda arbetet med att behålla det och därför ligger resultatet och resonemanget under 
rubriker utmaningar. Morén (1992) resonerar om vikten av legitimitet både på individ- och 
systemnivå för att lyckas i relationen till brukaren. Den omsorg som Sambasamordnarna enligt 
respondenterna visar mot den unge och dennes familj samt den yrkesskicklighet de visat i 
mötessammanhang är därför kanske inte tillräcklig? Vid ett eventuellt ifrågasättande av 
verksamhetens fortsatta varande, placering eller omorganisation så måste troligen förankringen 
vara solid på alla nivåer. En av respondenterna uttalar sig här om hur Sambas status påverkar den 
egna verksamhetens prioriteringar gällande Sambamöten: 

 
Ja det är ju det som har varit så bra - att det är positivt tvingande, lite då. Du går på Sambamöte 
om du kallas till ett Sambamöte. Eller också har du ett giltigt skäl att inte vara med och så 
försöker man balansera tider då istället på något sätt så att man försöker få till det verkligen. Så 
det är ju det som varit så bra med Sambamöten - att man kan ha fått ihop de viktigaste 
människorna runt ett barn. 

 
De flesta respondenter är eniga om att Sambaverksamhetens möten i allra högsta grad är 
sanktionerat hos överordnade och att det är väldigt sällan en kallelse dit ifrågasätts. Några av 
respondenterna har själva en ledande roll och uppmuntrar i de allra flesta fall ett deltagande i 
Sambamöten. Någon uttrycker till och med att det är som en ”grundkänsla” att en ska delta i 
Sambamöten. Här blir det också viktigt att reflektera över det mandat som just 
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Sambaverksamheten har i sammanhanget då det framkommer att den som kallas i möjligaste 
mån går på Sambamöte, vilket inte alltid tycks vara fallet i samverkansmöten som ligger utanför 
Samba. Tre respondenter uttalar sig så här om den höga deltagarfrekvensen på Sambamöten: 

 
Ja men så är det. Är man kallad på Sambamöte så går det före. […] Det har jag inte tänkt på 
men det är ju det – för det bokas inte av och krånglas något som det kan vara ibland vid möten 
där man står och sen var det ingen typ som kom eller det faller ifrån för många. På 
Sambamötena blir det en annan dignitet. 

 
Englund (2017) menar att en faktor som försvårar samverkanssatsningar är all omorganisation i 
verksamheterna och då sviktar den så viktiga tydligheten. När tydligheten sviktar finns risk att 
det skapar oro hos de unga och de ungas familjer som troligen redan bär på oro av andra skäl. 
Ett par respondenter har också uttryckt att deras verksamheter väljer att ha särskilda personer 
som går på Sambamötena. Dels för att de upplever att det krävs en viss vana för att delta och dels 
att det sig gynnar mötessituationen och ärendet i fråga. Några respondenter upplever att en viss 
vana också är till stöd då diskussionerna ibland blir ganska tuffa, även om tonen överlag är god. 
Här skiljer sig åsikterna något åt, då en del inte tycker att så kallad samverkansskicklighet är 
nödvändig och detta med anledning av att Sambaledarna styr mötet på ett sådant sätt att det blir 
bra ändå. Då frågan om samverkansvanans betydelse ställs till tf. enhetschef så uppger hon att 
det bra att deltagarna, i den mån det är möjligt, har vana från samverkansmöten och att det oftast 
är påtagligt, när så är fallet. 

 
Analys och diskussion om förankringen och legitimiteten 
Eriksson-Zetterqvist (2009) resonerar om organisationers legitimitet och hur jakten på 
legitimiteten ibland bidrar till att en verksamhets värderingar ibland blir sekundära. De rådande 
samhälleliga normerna blir istället riktmärken och det primära blir den allmänna legitimiteten. 
Med stöd i Eriksson-Zetterqvist teori om legitimiteten går att anta att Sambaverksamheten inte 
nämnvärt skiljer sig från de flesta andra verksamheter som söker sin legitimitet utan medvetet 
och omedvetet ser till vad som förväntas av dem ”utifrån”. Dock blir det intressant att resonera 
kring det faktum att några respondenter upplever en frustration i att inga direkta beslut fattas 
under samverkansmötena och att Sambasamordnarna håller fast vid att det är så ska det fortsätta 
vara. Här är det en situation där Sambaverksamheten håller fast vid  sin policy och tf. 
enhetschef berättar att det också därför de alltid i uppstarten av mötet informerar deltagarna om 
att det troligen inte kommer att fattas några beslut under mötets gång. Här kan samordnarna antas 
vara trygga i det stöd som ges från ledning med ett mandat i att fullt ut genomföra arbetet i 
verksamheten enligt den struktur som är satt. 

I de flesta av intervjuerna ställdes också frågan om en spridning är möjlig till andra 
kommuner? Skulle det vara möjligt att genom att dela exakt arbetsbeskrivning och kopior av 
Sambaverksamhetens olika interna dokument, få samma lyckade resultat i en annan kommun? 
Flera av respondenterna tror att det är möjligt men reserverar sig också då den förankring och det 
förtroende som Samba har på olika nivåer inte är direkt överförbart utan måste förtjänas. Morén 
(1992) presenterar de teoretiska begreppen kunskap och legitimitet ur ett 
organisationsperspektiv. Moréns resonemang om att överföra kunskap på olika sätt som antingen 
diskursivt eller relationellt samt den legitimitet som förknippas med kunskapsöverföringen blir 
viktiga här i sammanhanget. Ett försök till att föra över verksamheten till annan kommun 
diskursivt genom att bara överföra kunskapen skriftligt och/eller muntlig till mottagande 
kommun ger inga garantier för att verksamheten når liknande framgångar i en ny kommun. 
Kanske finns det genom den relationella vägen ett alternativ där eventuellt någon från 
Sambaverksamheten deltar i uppstarten och att mottagande verksamhet inom sin tid erövrar 
kunskapen och gör den till sin egen? Kanske kan också den legitimitet som Samba enligt 
resultaten har vara av betydelse. Det kan då antas handla om att legitimiteten främst gör att ett 
intresse väcks och att andra kommuner och verksamheter blir inspirerade att ta efter. Att inspirera 
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andra är inte illa och med inspiration av Sambas framgångsfaktorer tillsammans med ett ärligt 
engagemang från mottagande kommun eller verksamhet kan kanske nya liknande 
samverkansenheter byggas upp, som till sedan skapar sin egen karaktär och legitimitet. 

 
Förbättringsämnen 
Innan studien påbörjades fanns hos mig som författare hypoteser om vilka negativa aspekter som 
skulle kunna komma upp gällande Samba. Dels gällande verksamheten som en del av 
organisationen men också gällande själva mötessituationen. Hypoteserna hade sin grund i 
information från tidigare samverkansforskning samt den egna erfarenheten av samverkan. Det 
visade sig dock istället vara svårt att få respondenterna att reflektera över något som var negativt 
eller tankar om förbättringar. Respondenterna svarade då istället på några direkta frågor om 
olika tidigare kända hinder och utmaningar för god samverkan de upplevs inom ramen för 
Samba. Svaren som gavs handlar främst om vad som hindrar goda slutresultat och inte direkt 
samverkansprocessen i sig. Utmaningarna som nämns är alltså inte främst synonyma med 
dåliga samverkansmöten utan handlar mer om den frustration som uppstår när bristen på 
ekonomiska resurser eller lagrum sätter käppar i hjulet för vidare och långsiktig planering. Några 
av respondenterna är på chefsnivå i sin verksamhet och därmed blir budgeten ett påtagligt 
perspektiv att förhålla sig till. Samtliga respondenter oavsett närhet till budget eller ej, hamnar i 
reflektioner om värden som inte går att mäta i ekonomisk vinst. Här är de samstämmiga och 
flera kan dela med sig av sina tankar om att det inte alltid är så lätt att hamna i de ekonomiska 
diskussionerna i möten där familjer deltar. Någon menar att de ibland vet vad som skulle vara 
det allra bästa för barnet men ändå får de nöja sig med det näst bästa. Tf. enhetschef är dock 
tydlig med att Samba har som hållning att inte prata ekonomi under samverkansmöten men att 
det ibland blir så ändå. Danermark (2004) lyfter den så vanliga frågan om vem som ska stå för 
kostnaderna och menar att det är en maktaspekt som ibland också resulterar i en konflikt gällande 
förhållandevis små summor. En av respondenterna förklarar en typisk sådan situation så här: 

 
Det finns ungdomar som är med på mötet och kan säga inför alla att det enda de önskar sig är 
ett bra liv. På frågan om vad ett bra liv kan de exempelvis svara ”ett busskort så att jag kan ta 
mig någonstans”. Ändå kan ingen verksamhet som deltar i mötet bevilja det där jäkla 
busskortet. 

 
Utifrån en kostnadsdiskussion upplever en del av respondenterna också att det ibland kan bli en 
viss obalans under mötena då vissa verksamheter skickar flera representanter och/eller en chef. 
Den som har chefsbefattning kan oftast mer direkt uttala sig om då det kommer till 
kostnadsfrågor. Detta behöver inte handla om att godkänna ett direkt önskemål, men kunskapen 
om vad som gäller ekonomin är tydlig. Många av respondenterna lyfter då de rena chefsmötena 
som ett bra komplement och viktiga när det har kört ihop sig ordentligt. En respondent uttalar 
sig här om när det kan vara viktigt med ett chefsmöte: 

 
Det är väl bara där jag kan uppleva en frustration när det ”såsas” runt och ingen vill ta 
kostnaderna. Men det är väl i de här ärendena när det blir extra svårt och vi hamnar i 
kostnadsfrågor, då måste det upp en nivå och spetsas till ordentligt. 

 
Kostnadsfrågan är enligt de flesta respondenterna ett problem oavsett samverkansform men 
också något som det inte talas så mycket om. Det finns dock en del fina exempel på när olika 
verksamheter delar på en kostnad, såsom lönen för en skolresurs eller en avgift för exempelvis 
skoldaghem, vilket oftast förhandlats fram under samverkansmöten.         
        En av respondenterna uttryckte att hen ibland kan uppleva en frustration över den i övrigt 
uppskattade uttalade respekten för familjen. Respondenten menar att om uppmaningen blir 
eller uppfattas vara övertydlig riskerar den istället att bli hämmande. Respondenten upplever 
att försiktigheten kan medföra att situationen hamnar i ett ”tassande” runt det som är laddat och 
allvarligt. Som ett exempel blir det kanske mycket fokus på en diagnos som ett barn har och 
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som inte alls är en grundläggande svårighet, utan kommer sig av skolproblem eller familjens 
svårigheter. Detta kan röra sig om exempelvis olika former av missbruk, våld eller annan 
försummelse i familjen. 

Några av respondenterna önskade också att det oftare skulle fattas beslut direkt på plats i 
Sambamötena och kan uppleva det frustrerande av att det ibland går långsamt. Främst ligger den 
frustrationen hos representanter från skolan. En respondent hänvisar till Skollagen där det är 
tydligt att skolan tillsammans med vårdnadshavare skall se till att elever fullgör sin skolplikt och 
är närvarande varje dag. Om eleverna av olika skäl inte fullgör sin skolplikt skall skolan snarast 
skyndsamt inleda utredning och rapportera detta till huvudman (Skollagen, kap 7 §2 och §19). 
Skolan ser alltså barnet varje dag i skolan och uppmärksammar också ofta tidigt eventuell 
problematik. Det kan också vara tvärtom, att skolan inte ser barnet alls då problematiken inte 
sällan handlar om just frånvaro vilket också bidrar till stor oro. Detta till skillnad mot andra 
verksamheter som ibland har flera veckor eller månader mellan de olika träffarna med barnet eller 
ungdomen i fråga. Att det är just skolverksamheterna som mest upplever stress när det inte går 
framåt i ärenden är en håller samtliga respondenter med om och det finns också en förståelse för 
den upplevda stressen. En respondent från skolverksamhet beskriver här skillnaden i hur brådskan 
kan upplevas olika beroende på vilken verksamhet man tillhör: 

 
Ofta är det ju elever med hög frånvaro. Det är ett bra exempel och det kan ju vara allt från hög 
frånvaro, till att man inte kommer till skolan alls eller att man är en på besök i sin egen skola. 
Men vi har skolplikten att förhålla oss till - vi måste få eleverna att gåpå lektionerna. Och det 
är klart att det blir ju inte lika brådskande för de andra verksamheterna. 

 
Någon av respondenterna berättar att hen själv är mycket positiv till Samba men vet att det också 
finns de som ifrågasätter Sambas samverkansmodell. Respondenten tror att den negativa 
inställningen främst kommer sig av frustration då att det inte alltid upplevs gå tillräckligt fort för 
att komma till beslut. 

Tf. enhetschef uppger att hon vet att det ibland kan uppfattas som att det fattas för få beslut i 
sittande Sambamöten och även om det inte är målet så händer det ändå ibland att nödvändiga 
beslut fattas. Hon är dock tydlig med att det inte får förringas att målet med ett möte kan vara att 
lyckas komma fram till en gemensam förståelse och/eller en gemensam grundplanering framåt. 
Det är heller inte alltid möjligt med snabba beslut då både berörda familjer och verksamheter bör 
få tid att diskutera igenom eventuella förslag. 

Då Sambasamordnarna som nämnt själva är tydliga med att det helst inte ska fattas beslut 
under sittande möten ställs en följdfråga till en av respondenterna som är tydlig i sin önskan om 
flera mötesbeslut. På frågan om hen ändå kan se en viss poäng med att inte fatta beslut under 
mötet även om det skulle önskas i vissa fall, blir svaret: 

 
Det är klart att det kan vara så ibland att inte… jag menar inte att man ska fatta för snabba 
beslut heller… ibland kan vi behöva tänka på saker. Men ibland kan jag ju se när det finns en 
väldigt tydlig intention om att vi faktiskt vill åt samma håll, att då vore det ju bra om man kunde 
fatta beslutet. 

 
Analys och diskussion om förbättringsämnen 
Tidigare i analysen har Bihari och Axelssons tolkning av Tuckmans olika faser i grupputveckling 
varit ett stöd i tolkningen av Sambasamordnarnas arbete med samverkansprocesserna. När 
formingfasen är över och eventuella konflikter har gått över till ett arbete med att fördjupa 
relationerna mellan dem som deltar så kommer performingfasen där samarbetet måste fortsätta 
smidigt ända in i mål. I performingfasen blir samordnarrollen på riktigt en roll som koordinator 
och som enligt författarna kräver en skicklighet i att få de som deltar att fortsatt hålla 
revirtänkandet på avstånd (Bihari & Axelsson, 2013). 

Flera av respondenterna antyder att det trots den överlag goda mötestonen, ibland kan bli 
frustrerande i mötet och då med hänvisning till de olika uppdrag och lagrum som verksamheterna 
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styrs av. Exempelvis har de medicinska verksamheterna en typ av uppdrag som främst bygger på 
att föräldrar och/eller ungdomen själv vill ha hjälp och stöd. Detta innebär att när de inte kommit 
efter ett antal kallelser så kan ärendet komma att läggas ner medan skolverksamheterna måste 
tänka precis tvärtom och jobba ännu hårdare mot familjen när en elev eller föräldrar inte dyker 
upp. Detta kan som tidigare nämnt bidra till frustration och ibland slitningar i 
samverkansgruppen. Här uttrycker flera av respondenterna att Sambasamordnarna är bra på att 
styra rätt i mötet för att minska på frustrationen. Vid en av mötesobservationerna för studien så 
uteblev just en verksamhet som hade en viktig del i det fortsatta arbetet med den unge. Familjen 
var informerad om frånvaron i god tid vilket tillsammans med samordnarens självklara hållning 
om hur det förhöll sig, medförde att frånvaron inte blev en stor sak. Vidare så var samordnarens 
inhämtande av viktig information från den frånvarande verksamheten av stor betydelse. Tack 
vare samordnarens gedigna förarbete och hållning kom mötet ändå att upplevas som 
konstruktivt. 

Utifrån Bihari och Axelssons (2013) tolkning av Tuckmans performingfas i samverkan 
kan Sambasamordnarnas arbete i samverkansprocessen närmare granskas. Dels genom det 
förarbete som genomförs men också genom förmågan att plana ut ojämnheter på vägen under 
hela mötesprocessen samt att ha förmågan att hålla i. Här blir också Sambasamordnarnas 
omvärldskompetens viktig och kanske framförallt den juridiska delen. Trots detta så är de flesta 
respondenter överens om att lite hetta i mötet inte är farligt, men att det är av vikt att tonen hålls 
på en rimlig nivå. Trots den viktiga ledarroll som Sambasamordnaren har kan de inte ensamma 
ses som ansvariga för ett samverkansmötes utgång. Wheeler (2017) menar att gruppen som 
helhet också har ett delat ansvar för resultatet men att ledaren ändå är den som i huvudsak 
skickligt leder gruppmedlemmarna mot det delade ansvaret genom att arbeta sig igenom 
respektive fas. 

Seikkula och Arnkil (2011) resonerar om hur representanter från olika verksamheter inom 
offentlig sektor inte sällan dignar under olika organisatoriska åtstramningar som genomförs och 
att det kan visa sig genom att ingen är angelägen att ”dra på sig” mer arbetsuppgifter och därmed 
kostnader genom att gå in i ärenden. Detta är viktigt att förhålla sig till och kan antas vara en av 
förklaringarna till varför ärenden ibland bollas mellan verksamheter. De chefmöten som ordnats 
inom ramen för Samba genom åren har hittills visat sig kunna lösa en del ekonomiska tvister 
som till synes omöjliga samarbeten. 

Som sista punkt i analysen gällande förbättringsämnen lyfts en kommentar från en 
respondent om upplevelsen av ett eventuellt ”tassande” när det gäller känsliga frågor. 
Exempelvis när ett barns hemmasituation är en del av problematiken. Respondenten varnar för 
risker med att respekten för familjen och varandra blir så stark att svåra frågor inte lyfts fram. Är 
Samba ett forum där precis allt läggas på bordet? Kan detta vara exempel på tillfällen där 
samordnaren gjort etiska avvägningar om att inte blotta familjens situation när verksamheterna 
sitter på olika information eller blir uppmaningen om respekten ibland hämmande? Det kan vara 
svårt att veta vad som är vad i ovanstående diskussion. Då Sambasamordnarna enligt resultatet 
generellt uppfattas vara öppna i sin framtoning och inte heller uppfattas avstå från en 
metakommunikativ ansats när det blir känsligt i möten, så kan detta antas vara tillfällen som av 
olika skäl blivit misslyckade. Orsaken till eventuella misslyckanden kan i just detta fall bara 
spekuleras omkring men reflektionen från respondenten kan bidra med viktig kunskap för 
Samba och deras vidare utveckling inom olika förbättringsområden. 

 
I spåren av Samba 
Har de dryga 10 år som gått med Sambasverksamheten gett effekter ute i andra verksamheter? Tar 
de verksamma med sig erfarenheter från Sambas samverkanmöten med sig in i de egna 
samverkansmötena och bidrar Sambas möten till någon slags samverkanskompetens? En av 
respondenterna svarar på frågan så här: 

 
Jag tror att Samba medverkar till och har medverkat till en ökad kännedom om varandras 
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verksamheter och på sätt kan man också förvänta sig saker och ting eller inte förvänta sig därför 
attt man VET att här börjar ”deras” [annan verksamhet] uppdrag. Så ja - jag tror att det har 
gett ringar på vattnet. 

På frågan om respondenterna tror att Sambas mötesform gett ringar på vattnet i andra 
samverkansmöten som inte leds av Samba så svarar alla ja. Några tycker att det är väldigt tydligt 
och några menar att det är så till viss del. Flera av respondenterna berättar att det själva har 
anammat mötesstrukturen och använder sig av framförallt Sambas inramning av mötet då de vet 
att det under sambas möten upplevs effektfullt. Några av respondenterna säger att kan uppleva 
att det blivit ett bättre samverkanklimat generellt i Örebro kommun och att det till viss eller stor 
del är Sambas förtjänst. Någon uttrycker att möten utan Sambaledare på senare tid blivit mer 
tydliga och att själva formen på mötena blivit bättre. Någon menar att vissa Sambafraser används 
i mötena, kanske medvetet eller omedvetet såsom exempelvis ”Vad är det vi ser?” och ”Vad 
kan vara verksamt här?”. En av Sambasamordnarna berättar också om kommentarer som hon 
fått till sig om hur Sambas möten gett avtryck: 

 
Alltså jag kan bara gå på det jag hör och det är något jag hör väldigt ofta. Senast nu var det en 
rektor som stoppade mig och sa att ”vet du vad? – nu klarar jag av mina egna Sambamöten och 
jag kallar in flera olika verksamheter till mötena. Sen säger jag som du i uppstarten. 

 
Det lyfts också fram tankar om att då många kan se vinsterna med det sätt Sambamöten 
genomförs på gör att enskilda verksamheter som deltar också kan bidra mer till mötesformen 
utifrån tidigare kunskap. Det faktum att Sambas reflekterande fraser har internaliserats är 
intressant och kanske ett viktigt fynd i resultatet. Flera av respondenterna uttrycker också att 
Sambaverksamheten bidragit till ökad kunskap om andras verksamheter och att det också gynnar 
de möten som ligger utanför Samba. Det spar också mycket tid och energi från det annars ibland 
tröttande bevakningen av det egna ”reviret”. Revir i form av den egna professionen, den egna 
organisationen och ibland också den egna personen. En av respondenterna uttalar sig här om den 
kunskapsutveckling som skett om varandras verksamheter: 

 
[…] att det är en kunskapsutveckling är viktigt tycker jag, också är viktigt att du får med. Att i 
mötena så blir det en kunskapsutveckling om varandras verksamheter som är lite viktigt för att 
förstå … så att det blir ett samarbete istället för en polarisering. 

 
I avsnittet om Sambasamordnarens roll resonerades det om huruvida uppstarten, där alla ombeds 
visa respekt, kan upplevas fostrande eller inte. Kanske kan upplevelsen av att fostra varandra bli 
lite mindre känsligt om det är en överlag god samverkanskultur i kommunen, där många inleder 
sitt samverkansmöte med liknande ritualer? Där respekten för barnet påtalas tydligt, men också 
inramningen av mötet generellt tydliggörs. Här finns ändå en viss skepsis hos några av 
respondenterna av att inleda möten utanför Samba med att deltagarna uppmanas sköta sig. 
Risken finns att någon känner sig kränkt när att någon ”jämbördig” kräver respekt runt barnet, 
då det ofta upplevs vara självklart att ha med sig in i mötet. Någon tror att risken för känslan av 
fostran minskar i en samverkanskultur som genomsyras av liknande strukturer och "regler". 

Det framkommer också i intervjuerna att känslan i uttalandet om respekt också spelar roll 
då respondenterna upplever att Sambasamordnarna uttrycker sig från hjärtat i inledningen av 
mötet. Troligen är inte emfasen i starten att förringa då samtliga respondenter säger något om 
detta. Här kan vi alltså utifrån resultaten konstatera att i en väl förankrad samverkanskultur så 
kan startritualen och uppmaningen om att visa respekt kan falla väl ut om alla känner till och 
förväntar sig detta. Dock verkar det som att emfasen i detta är av så pass stor och verklig 
betydelse, att ett mekaniskt rabblande troligen inte ger samma effekt. Så här säger ett par av 
respondenterna gällande Sambas mötesstruktur och hur den har inspirerat till att användas ute i 
den egna verksamheten: 

 
Ja det kan jag nog säga att själva strukturen på mötet kan man ju anamma, just med anledning av 
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att det finns en väldigt… det inleds ju med ”respekt för den enskilde” och att vi har olika 
förutsättningar och olika roller. Och det tilltalar mig att man pratar om det i början men även hur 
man sen har lagt upp det, för de ser ungefär likadant ut. 

 
Ja det tror jag och för mig gör det ju det, för det blir ju ett lärande när man är på de här mötena. 
Man tar ju med sig det tänker jag. För sen ser man ju också- tycker jag - att det händer grejer 
efter Sambamötena. Sen kanske det tar en väldig tid, beroendepå vad det är för svårigheter som 
man behöver jobba med, men jag tycker att det går ju alltid åt rätt håll 

 
Slutdiskussion 
Som framkommer i inledningen bygger uppsatsen på två problemområden. Det första området 
handlar om att spegla Samba som en fungerande samverkansenhet och ta lärdom av det. Det 
andra området behandlar hur de olika lärdomarna kan användas rent praktiskt ute i offentlig 
verksamhet. I en utvärdering av Sambaverksamheten i Örebro från 2009 presenterades ett antal 
framgångsfaktorer. Skulle resultatet av den här studien nu tio år senare visa att det i princip 
förhåller sig på samma sätt? Utifrån de ovan nämnda problemområdena blev uppsatsens syfte att 
beskriva samverkansenheten Samba som samverkansaktör i ett interaktionsteoretiskt perspektiv 
och utifrån det analysera och karaktärisera samordningsaktörens olika delfunktioner. Vidare var 
syftet att beskriva de utmaningar och möjligheter som Samba och liknande 
samverkansorganisationer står inför. För att precisera syftet formulerades fyra frågeställningar: 
Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? och Vilka är de bärande 
utmärkande funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller 
som exempelvis SIP? och Vilka utmaningar står samverkansatsningar som Samba inför och hur 
hanteras utmaningarna? Frågeställningarna kommer här nedan att presenteras tillsammans med 
en diskussion utifrån vad som framkommit i resultatet. 

Ovanstående frågeställningar kommer nu med hjälp av resultat och analysdelen diskuteras 
med en ansats till att dra en del slutsatser samt resonera om eventuella uteblivna slutsatser. Då 
flera delar av materialet redan diskuterats i tidigare avsnitt så blir det här en slutdiskussion med 
fokus på några få av de framgångsfaktorer och utmaningar som känns extra angelägna. 

 
Hur beskriver samverkansdeltagare sina upplevelser av Samba? samt Vilka är de bärande 
funktionerna i Sambas verksamhet och vilken betydelse tillskrivs de i 
samverkansprocessen? 

Under arbetet med analysen har det blivit mer och mer uppenbart att den neutrala 
mötesledaren är en långt viktigare framgångsfaktor än vad som kanske kan ses vid en första 
anblick. Utifrån förförståelse innan intervjuerna var tanken på den neutrala samordnarrollen mest 
betydelsefull på grund av de då som samtalsledare inte har en egen agenda. Med stöd i studiens 
resultat om mötets struktur har det istället visat sig att den neutrala rollen som mötesledare främst 
bygger på självklara statusen i att kunna styra mötet på ett sätt som inte alls blir självklart i möten 
utanför Samba. Det här kanske kan ses som en del av de förmåner som en neutral samtalsledare 
har, då det faktiskt ingår i rollen att styra upp och ange ramar och alla förväntar sig det. I ett möte 
utanför Samba där en professionell kallar till mötet blir just en sådan här inramning svårare och 
även om många av respondenterna uttrycker att de anammar Sambasamordnarnas inramning i 
egna möten så finns i viss mån ändå alltid dilemmat med en egen agenda med. 
Verksamhetsnamnet Samba står för samverkansledning vilket innefattar ledning på många plan. 
Här visar resultaten att verksamma ibland utifrån respekt mot varandra som professionella, men 
också ur ett vuxenperspektiv har svårt att tillrättavisa andra men också svårt att hantera en 
tillrättavisning. Kanske låter någon bli att säga ifrån i en obekväm situation för att bespara den andre 
känslan av att tappa ansiktet, men kanske också för att behålla den goda stämningen i mötet. 
Detta trots att det kan bli på bekostnad av respekten mot ungdomen. Flera respondenter uppger 
att de till viss del i möten utanför Samba ändå använder sig av en rituell start på mötet med en 
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uppmaning om respekt för barnet eller den unge då det upplevs vara bra att rama in mötet med 
en tydlighet. Ändå upplevs det sedan som svårt att som jämlik i ett möte att dra tillbaka och 
påminna andra deltagare om respekten för barnet  då detta kan upplevas tillrättavisande. Att  
det har sina fördelar med en neutral samverkanssamordnare verkar alltså enligt resultaten vara 
tydligt. Det visar sig också att det inte räcker att vara en neutral samverkanssamordnare utan du 
måste också vara skicklig i rollen och få förutsättningar för att vara skicklig. 

En av de goda förutsättningarna visar sig vara de centrala och neutrala lokalerna som Samba 
disponerar. Resultaten visar att Sambasamverkans förhållandevis nya lokaler är uppskattade och 
även om några av respondenterna menar att det för deras del inte direkt spelar någon roll var ett 
möte genomförs så hävdar de ändå att lokalen är viktig. Resultatet analyserades utifrån Collins 
(2004) tankar om den viktiga tydligheten i om vilka som deltar och vilka som inte deltar i mötet. 
Sambas centrala och neutrala lokaler borde därför minimera risken för splittrad start, tack vare 
att de i de neutrala lokalerna sällan rör sig andra personer där en just de som avser delta i 
kommande möte. Denna känsla av tydlighet är inte bara avsedd som viktigt för den unge och 
dennes familj utan gäller samtliga som skall delta i mötet. Även om Sambasamordnarna som en 
del av det administrativa uppdraget har informerat familjen som är i fokus väldigt noga om vilka 
som skall delta och om eventuella ändringar så kan troligen inte samtliga professionella 
uppdateras på samma vis utan går säkert iväg på möten ibland utan full kontroll på vilka mer som 
skall delta. Alla bitar som kan minimera oro och osäkerhet för samtliga deltagare och såklart 
främst den unge med familj bör därför reduceras, vilket det kan anses göra i 
Sambaverksamhetens neutrala och avskilda lokaler. Här kan det upplevas vara lite bristfälligt 
med tidigare forskningsstöd gällande den så viktiga kontextfrågan. Dock visar en del tidigare 
forskning på värdet av verksamheters samlokalisering för ökad kunskap om varandras 
professioner och för att lättare kunna resonera om pågående gemensamma ärenden (jfr. 
Danermark &Kullberg, 1999; Jonhede & Bennich, 2018; Blomqvist, 2012). Det blir här lite 
motsägelsefullt då Samba istället befinner sig avskilt både organisatoriskt och rent fysiskt. 
Resultaten av den här studien visar snarare att just den neutrala lokalen, samt att samordnarna 
inte är en del av det aktuella ärendet, är just ett par av framgångsfaktorerna. Här finns såklart 
fördelar med de olika typerna av arbetssätt och arenor. Kanske kan en framtida utveckling av 
samverkansarbete generellt leda till att olika professioner har god kunskap om varandra för att 
minska revirtänkandet? Vidare finns kanske en lokalisering som gör att det blir lätt att få tag i 
varandra för resonemang som underlättar det pågående samarbetet? Att sedan en oberoende 
samordnare i en neutral lokal leder själva samverkansprocessen, likt Samba, visar sig kanske 
vara den perfekta kombinationen? Här blir det svårt att visa på en slutsats då resonemanget 
spretar något. Möjligen går det ändå att se hur viktigt det blir att, i samverkanssammanhang, göra 
en kontextbedömning samt i möjligaste mån använda sig av tidigare redovisade 
framgångsfaktorer. 

En annan redan redovisad och delvis diskuterad framgångsfaktor är det omfattande 
förarbetet som Sambasamordnarna gör inför möten. Delar av de administrativa arbetsuppgifterna 
är som tidigare sagt i sig inte direkt svåra hantverksmässigt. Exempelvis kan det handla om att 
ringa och försöka få till tider för ett möte, att bjuda in till möte och prata om mötets syfte. Dessa 
arbetsuppgifter är den typ av kunskap som de flesta i människovårdande professioner besitter och 
som måste hanteras i olika utsträckning då många möten också hålls utanför Samba. Att sedan 
som Sambasamordnarna bygga upp en stark relation till andra verksamheter och att bygga den 
kunskap som finns om de olika verksamheterna uppfattas av respondenterna vara ett gediget 
arbete. Några av respondenterna menar att den effekt som kommer av att de som verksamma 
också breddar sin kunskap gentemot andra verksamheter också är viktig och ger ett mervärde. 
Det är ett mervärde som också är svårt att räkna på resursmässigt men som i slutänden troligen 
gynnar barnet och familjen på olika sätt. 

 
 
Vad utmärker Sambamodellen jämfört med andra samverkansmodeller som exempelvis 
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SIP? och Vilka utmaningar står samverkansaktörer som Samba inför och hur hanteras 
utmaningarna? 

En av de utmaningar som Samba står inför, är likt andra verksamheter att ständigt utvecklas 
och förbättras men också att stå upp för de perspektiv som de själva anser viktiga i arbetet med 
samverkansprocesser. Skillnaden mellan SIP och Samba är en av de frågor som har kommit att ta 
relativt stor plats i studien. SIP är en mötesform som används allt oftare och utvecklingen som 
pågår gäller inte bara barn och ungdomar utan överlag i samverkanssammahang i 
människovårdande verksamheter. I resultatet från denna studie om Samba visar det sig att de 
flesta av respondenterna inte ser någon direkt fördel med ett rent SIP-möte jämfört med ett 
Sambamöte, då flera av de hinder som finns i vanliga samverkans möten ändå finns där. Dock 
har flera av respondenterna lyft fram den speciella SIP-dokumentationen som positiv och några 
har uttryckt att kombinationen SIP och Samba är perfekt då alla får samma information efter 
mötet på ett gemensamt och godkänt dokument. Som redan diskuterats finns risker med ett 
gemensamt dokument också, då det är en av mötesdeltagarna som tolkar vad som sägs och 
dokumenterar. En ambition är att alla mötesdeltagare sedan ska godkänna dokumentet innan 
mötets avslutande och även om det fungerar som tänkt så kan tolkningarna ”hemma” i 
verksamheterna ändå bli olika. Trots detta minimeras troligen ändå risken för olika tolkningar 
med en gemensam dokumentation men frågan om vem som ska ansvara för den kvarstår. 

Sambasamordnaren dokumenterar hela tiden under mötet men det är anteckningar som 
behövs för att hålla ett professionellt och strukturerat samverkansmöte. Här skulle en möjlig 
lösning vara att mötesledarna är två stycken, åtminstone på de möten där det är många deltagare 
och/eller under extra besvärliga omständigheter. En samordnare skulle då kunna leda mötet med 
den påtalat viktiga strukturen och en annan föra den gemensamma dokumentationen. Detta 
under förutsättningen att det också är juridiskt möjligt. Det går troligen inte att helt och fullt få 
detta perfekt, då det precis som vid alla möten måste finnas utrymme att gå ifrån för den som 
behöver. Allas godkännande av dokumentationen kan därmed inte alltid garanteras, men den 
dokumentation som blir kan ändå anses vara grundlig. Troligen borgar också ett grundligt och 
tydligt dokument som kommit samtliga verksamheter till del, för att uppdragen genomförs och 
redovisas på nästkommande samverkansmöte. Jfr. (Nordström, 2016) som lyfter den 
gemensamma dokumentationen som främjande. 

Som redan nämnts i metodavsnittet har viss kontakt tagits med andra kommuner men också 
vid ett par tillfällen via telefon, till Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). Efter resonemang 
på telefon samt via information på SKL:s hemsida framkommer att Stockholmsregionen arbetar 
med aktivt med utvecklingen av SIP i sina verksamheter och att så kallade 
samordningsfunktioner allt oftare tillsätts i särskilda ärenden. Det framkommer också att dessa 
samordnare ibland också leder de särskilda samverkansmötena som genomförs inom ramen av 
SIP. Här går alltså att se att det har visat sig framgångsrikt och viktigt att någon som är neutral 
åtar sig att arbeta med det som är administrativt i själva processen så som exempelvis att 
sammankalla och att förbereda brukaren men också att neutralt leda själva mötet trots att det enligt 
SIP:s grundpolicy skall sammankallas och ledas av den verksamhet som först ser behovet. SIP 
är ju inte bara riktat mot barn och ungdomar utan verkar generellt ha utvecklats och används med 
i olika omfattning beroende på lite var vi befinner oss. Sambas mötesform och modell kan alltså 
sedan länge anses arbeta med de som nu SIP håller på att utvecklas till. Dock kvarstår 
dokumentationsfrågan som är, om inte ett problem, så något oklart för deltagarna. En förändring 
eller klargörande gällande dokumentationsbiten samt de olika mötesformernas innehåll skulle 
troligen gynna samverkansprocessen. 

Då Samba i huvudsak tycks fungera bra och verkar ha ett brett förtroende i verksamheter 
inom både Örebro kommun och Region Örebro Län, blir den självklara frågan: Är det möjligt att 
implementera Samba i annan kommun och få den att fungera framgångsrikt såsom Samba hittills 
bedömts göra? I analysen av resultatet blir det tydligt att det inte bara är en framgångsfaktor som 
gör verksamheten välfungerande utan att det är flera faktorer som bidrar. Dels grundar sig 
troligen framgången i Sambas planering och mötesstruktur runt varje samverkansärende. Det är 
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faktorer som praktiskt skulle kunna förklaras och skrivas ner i punktform för någon att följa. En 
fristående trevlig lokal som också visat sig vara viktig är troligen inte heller svår att ordna till 
vid en eventuell nystart i ny kommun. Sedan återstår Sambasamordnarna som personer med 
deras samverkanskunskap, samtalsskicklighet samt deras olika personligheter som visat sig ha 
betydelse som en del i konceptet. Det är framgångsfaktorer som inte är självklara i en uppstart på 
annat håll. Legitimitet hos ledning och politik i en kommun, är sådant som vi på förhand vet inte 
kommer första dagen utan måste förtjänas med tiden. Ledande parter i en kommun skulle dock 
kunna inspireras av Samba i Örebro och därefter verka för att en liknande verksamhet skall 
implementeras i den egna kommunen. Då en stark förankring och ett tydligt intresse för en 
verksamhet är en av framgångsfaktorerna som visat sig i tidigare forskning men också här i 
denna intervjustudie så känns det som att en stark och tydlig uppbackning från ledning redan 
innan uppstart bara kan anses vara en god förutsättning för att verksamheten ska lyckas. Jfr. 
Moréns (1992) resonemang om vikten av att erkännas både på system- och individnivå. 

Vid en implementering av en Sambaliknande verksamhet i annan kommun får troligen ett 
erkännande på individnivå väntas på tills verksamheten kommit igång och visar sig vara 
välfungerande bland brukare och professionella. Dock borde här ett slags erkännande på 
systemnivå, på förhand eller snabbt vid start, kunna erhållas med hjälp av en ledning som också 
är angelägen om att verksamheten skall vara framgångsrik. Guldbrandsson (2017) beskriver vad 
som är viktigt att tänka på i samband med implementering av metoder och påtalar det faktum att 
om en metod skall kunna spridas överhuvudtaget så måste den göras känd. Sambamodellen som 
en paketerad och evidensbaserad metod som skall marknadsföras kanske är avlägset. Dock har 
flera enskilda delar av Sambametoden teoretiskt stöd och kanske kan en större kvantitativ studie 
ur ett brukarperspektiv också bredda det vetenskapliga stödet och därmed underlätta en spridning 
(jfr. Johnsson & Svensson, 2005) 

 
Reflektioner 
Som redan framgått av texten så är inte studiens fokus att presentera vilka bärande funktioner 
som leder till lyckade slutresultat för de unga, då det för det krävs en annan typ av forskning. 
Fokus blir här istället på Sambas framgångsfaktorer som leder till en så bra och human 
samverkansprocess som möjligt för den unge och dennes familj. En god samverkansprocess är 
såklart också en del av vägen till ett lyckat slutresultat vilket alltid är önskvärt, men som sagt så 
är inte slutresultaten studiens fokus. I uppsatsens början refereras det till två rapporter gällande 
samverkan där titlarna avslöjar att innehållet handlar om att leva mellan stuprör och att trilla 
mellan stolar. Det är inte sällan dessa metaforer används i sammanhanget och ibland används de 
kanske också slarvigt. Det säger dock ändå något då de flesta förstår vad som menas med 
metaforerna och den frustration det medför varför det borde kunna öka vårt driv att jobba för att 
fraserna ska försvinna ur vår vokabulär. Barn riskerar alltså fortfarande att hamna mellan stolar 
eller att leva mellan stuprör, trots att vi har så mycket kunskap om hur vi ska motverka det (jfr 
Jern, 2007). Rapporten ”Strategi för samverkan- när barn och unga riskerar att fara illa” (2010) 
redovisar aktivt och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn, motivation, 
förtroende och god kommunikation samt samverkanskompetens som framgångsfaktorer för god 
samverkan. Att dessa olika framgångsteman lyfts fram som sedan länge uppmärksammade 
framgångsfaktorer även i mer aktuell forskning gör resultatet av denna studie extra intressant. 
Den här studien om Samba, har liksom tidigare forskning kommit fram till i huvudsak samma 
framgångsfaktorer. 

Sambastudien, har liksom en stor del av tidigare samverkansforskning, sitt ursprung i en 
önskan om att finna framgångsfaktorer men också hinder för goda samverkansprocesser. Så igen 
- forskning och kunskap finns men ändå upplevs det inte finnas så gott om tydliga lyckade 
exempel liknande Samba ute i offentliga verksamheter. Hur sprider vi då kunskapen och kan vi 
nå en ordentlig framgång med en spridning så länge som ärenden ändå till stor del blir en 
ekonomisk fråga? Resultatet av intervjuerna visar trots allt att, trots det goda samverkansklimat 
som upplevs hos Samba så nöjer vi oss ibland med det ”näst bästa”. Detta med anledning av att 
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det  bästa  blir  för  dyrt  och  att  de  professionella  i  offentlig  verksamhet  ofta  är  tyngda av 
arbetsbörda och sparbeting (jfr Seikkula och Arnkil, 2011). Samtliga deltagare i studien är eniga 
om att barnets bästa bör vara i fokus och sällan uttrycker någon öppet att en insats kan bli för 
kostsam. Samverkansdeltagare generellt bär i mötessituationen mer eller mindre alltid ett ansvar 
i att värna den egna verksamhetens ekonomi, genom att hålla nere kostnader. Trots att de flesta 
har liknade ekonomiska krav på sig så pratas det inte ofta om det i mötessituationen. Kommer 
det upp kostsamma förslag så motas de istället ibland bort med argument som att lösningen 
kanske inte alls är det bästa eller dylikt och den som pratar högt om att något blir dyrt kan ibland 
få känna sig kall och okänslig. Ibland kan också oenigheten om vem som ska betala för insatser 
bidra till att samverkan stannar upp eller helt avbryts. Självklart är det etiskt riktigt att inte föra 
en diskussion om kostnader i möte med den familj som berörs, men faktum kvarstår. Ekonomin 
spelar större roll för besluten än vad som ibland framkommer. Ledningen för en verksamhet är i 
mångt och mycket ofta direkt involverade i verksamhetetens ekonomi, och forskning visar att de 
därför också bör vara väl insatta i de samverkansärenden som pågår (jfr. Danermark, 2005). Dels 
för att de lätt bör kunna sätta sig in i situationer och möjliggöra eventuell tilldelning av resurser, 
dels för att inte helt fjärma sig från klienters behov av stöd och hjälp. 

Oliktänkande, lagrum och revir är som tidigare sagt några av de vanliga hindren för att skapa 
en god samverkansprocess. Dessa hinder har vi ändå möjlighet att undanröja, men så länge som 
ekonomibördan är ett övergripande svårlöst problem så kommer vi troligen inte kunna se tydliga 
lyckosamma slutresultat generellt. Kända hinder kan dock minimeras och kompenseras med 
viktiga kända framgångsfaktorer exempelvis såsom Samba arbetar med sin modell. Det i sin tur 
visar sig leda till att samverkansprocessen i sig ändå blir lyckosam med personliga vinster i form 
av känslor av respekt, värdighet och välmående. Detta är värden som inte bör förringas även om 
de inte direkt går att mäta i kronor och ören. Det kan väl anses vara socialt arbete på hög nivå? 

Det är därför också av särskilt intresse att Region Örebro planerar för några pilotprojekt som 
är inspirerade av Skottlandsmodellen. Modellen såsom den fungerar i Skottland, har en 
målsättning om att samtliga myndigheter som arbetar med barn och ungdomar, oavsett 
huvudman ligger under samma förvaltning och därmed förfogar över gemensamma ekonomiska 
resurser. Blomqvist (2012) skriver att det bör ligga ett ansvar på de professionella att bedöma 
när det ska samarbetas i ett ärende. Blomqvist menar att de professionella som besitter kunskapen 
bör ha det handlingsutrymmet och frågar sig om ett övergripande huvudmannaskap eventuellt 
istället skulle förringa de professionellas bedömningsförmåga? Här kan Blomqvists tankar 
uppfattas som rimliga, men det krockar med den ibland svårlösta resursfrågan i samverkan. 
Kanske kan en gemensam förvaltning eller annan form av gemensamt huvudmannaskap vara en 
lösning på den resursfråga som inte sällan ställer till det? Det finns tillräckligt med utmaningar 
och behov av de professionellas bedömningsförmåga i en samverkansprocess som det är, varför 
en lösning gällande en gemensam ekonomi troligen inte är negativt avgörande. 

Efter arbetet med denna uppsats så vill jag drista mig till att beskriva Samba som inte bara 
en välfungerande samverkansenhet utan också en verksamhet som andra kommuner borde ta 
lärdom av. Resultaten visar visserligen att det finns delar i Samba som behöver utvecklas och 
kanske också förändras, men med den stabila grund som verksamheten vilar på och det 
förtroende och mandat som de tilldelats, torde det närmast ses som en stimulerande arbetsinsats. 

 
Reflektioner om studiens förtjänster och brister 
Det har varit en utmaning i studiens alla skeden att förhålla sig till tidigare erfarenheter. Hessle 
(2018) skriver under den passande rubriken ”Att främmandegöra det välbekanta” om vårt 
mänskliga behov av att vår vardag måste vara förutsägbar men att vi också ibland behöver det 
som är främmande för att normaltillståndet skall bekräftas (Hessle, 2018). Innan studien 
påbörjades påverkade min tidigare erfarenhet mig i form ett driv att förändra 
samverkansklimatet. Under intervjuerna blev erfarenheten påtaglig då egna minnen av 
samverkansmöten dök upp och jämfördes med respondenternas erfarenheter. Jag tror att den som 
inte har erfarenhet av att hålla i samverkansmöten, har deltagit i ett samverkansmöte samt 
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misslyckats och lyckats i samverkansmöten, inte fullt ut kan förstå vad det innebär. Framförallt 
tror jag det blir svårt att på riktigt förstå den prestation det innebär att som samverkansledare 
leda processen. Intentionen här i uppsatsen blev därför att på ett så neutralt sätt som möjligt 
försöka förklara och tydliggöra olika processer och prestationer i samverkan och detta genom att 
som Hessle (2018) uppmanar till - att se på det välbekanta med en främmande blick. 

Christina Söderberg (2018) och Johan Lindwall (2018) beskriver i sina texter ”Hur skapa 
distans till det bekanta fältet?” och ”Att förfrämliga det förment förtrogna” om dilemmat med 
att gå från verksam på fältet till vara forskare i ett välbekant sammanhang. De resonerar om det 
ur ett antropologiskt forskningsperspektiv och går inte att likställa de två observationer som 
genomförts för denna studie men deras funderingar sätter helt klart ord på mina upplevelser. 
Mina upplevelser av att vara präglad av min tidigare roll som socialarbetare och den erfarenhet 
av samverkansmöten det har inneburit. Det var också en ambition och i viss mån en svårighet i 
att försöka identifiera respondenternas egen förförståelse och att därefter skilja den från min 
egen. Detta för att på bästa sätt kunna synliggöra och lyfta Sambaverksamhetens förtjänster men 
också de utmaningar de står inför. Resultatet visar till vissa delar på annat än det som jag hade 
förutspått. Några teman som jag trodde skulle dominera gör det inte och vice versa vilket ibland 
blev tydligt redan under intervjuerna. Även om jag då försökt förhålla mig till det går det inte att 
fullt ut gå fri från den påverkan min förförståelse kan ha haft för studiens resultat och kan därför 
antas bidra till både dess förtjänster och brister. 

 
Förslag på vidare forskning 
Frågeställningarna i denna studie skulle till synes kunna besvaras via enkäter och därmed omfatta 
en större mängd data. Intresset har dock hela tiden varit att, utifrån ett professionsperspektiv 
försöka fånga detaljer om upplevelser av att delta i Sambassamverkan. Därför valdes en istället 
en kvalitativ ansats som metod. En metod där personliga intervjuer blir i fokus och där det finns 
möjlighet att ställa följdfrågor på just det som till synes kan uppfattas uppenbart. Studiens resultat 
fokuserar dock på samverkansprocessen i sig och inte specifikt på resultatet av samverkan. 

Därför har det under uppsatsens färdigställande väckts tankar om att genomföra en större 
kvantitativ studie där familjer som varit föremål för samverkan får möjlighet att berätta om deras 
upplevelser av Samba. En studie ur ett brukarperspektiv känns angeläget för att få en uppfattning 
om hur familjerna själva upplevt Sambas samverkansprocesser men också för att 
förhoppningsvis kunna presentera ett resultat om hur utkomsten blivit. 

 
Efterord 
Nu när uppsatsen, efter två års arbete är färdigställd känns det angeläget att reflektera kort över 
att vissa saker troligen har förändrats från första kontakten med Samba sommaren 2017. 
Intervjuerna och arbetet har hela tiden, om än i olika omfattning, pågått parallellt med mitt arbete. 
Några intervjuer och observationer har dessutom genomförts nu på sluttampen under våren 2019 
och materialet bör därför inte kunna uppfattas som allt för gammalt. Dock har det, liksom i alla 
offentliga verksamheter hänt saker på vägen. Bland annat har viss förändring skett rent 
kommunorganisatoriskt samt att några Sambasamordnare har slutat och några kommit till. Detta 
har troligen påverkat verksamheten både på gott och ont men med den stabila grund som 
Sambaverksamheten organisatoriskt vilar på och det genuina engagemang som personalen har 
så hoppas och tror jag på en lyckosam fortsättning i samma anda. En anda som hittills varit stabil 
och trygg i grunden men hjärtligt öppen för utveckling framåt. Som lite positivt konservativt. 
Gärna förändring och förbättring – men i sakta mak och framförallt med neutraliteten som 
fortsatt utgångspunkt samt ett tydligt fokus på barnets bästa. 
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Bilaga 1. 
 

Örebro 2017-10-06 
 

Hej, 
Här kommer en beskrivning av nuläget gällande det eventuella samarbetet mellan 
undertecknad och Örebro kommuns Sambaverksamhet.  
Jag heter Ann-Sofie Sandström och arbetar som universitetsadjunkt på Socionomprogrammet 
på Örebro universitet.  Som en del av min kompetensutveckling skriver jag en uppsats på 
avancerad nivå inom socialt arbete. Efter ett antal år som verksam socionom inom både 
socialtjänst och skolan så finns det hos mig ett genuint intresse för samverkansfrågor. Därför 
var det för mig ett självklart val att skriva min uppsats om just samverkan. Tidigt beslutade 
jag mig för att i min studie försöka söka efter framgångsfaktorer när samverkan fungerar som 
bäst. Mitt intryck genom åren som yrkesverksam socionom är att Örebro kommuns 
Sambaverksamhet fungerar bra och det fick mig att bli nyfiken. Vad är det för 
framgångsfaktorer som gör att det fungerar bra?  Vad kan eventuellt andra kommuner lära av 
Sambaverksamheten i Örebro?  
Jag önskar därför genomföra en kvalitativ studie där huvudfokus kommer att vara att fånga 
Sambaverksamhetetens framgångsfaktorer och detta i form av en magisteruppsats. Till grund 
för detta avser jag använda mig av empiri från verksamheter som nyttjat Samba för 
samordnade möten mer eller mindre frekvent.  Jag önskar därför få möjlighet att genomföra 
intervjuer med personer från de olika verksamheterna på olika nivåer (enhetschefer, 
verksamhetschefer, kuratorer, socialsekreterare, rektorer etc.) Dessutom vill jag genomföra 
några intervjuer med anställda på Sambaverksamheten och om möjligt någon eller några 
klienter.  
Att skriva en uppsats på avancerad nivå medför också vissa begränsningar, där tid och 
utformning till viss del måste följa givna ramar. Studiens omfattning påverkas såklart av detta 
men jag räknar ändå med att få ett tillräckligt stort material så att resultatet också kan bli en 
användbar utvärdering för Sambaverksamheten. 
Mitt syfte med uppsatsen är alltså preliminärt att i huvudsak belysa de specifika 
framgångsfaktorer som en välfungerande samverkansverksamhet har. Detta genom att främst 
intervjua personer som på olika sätt har erfarenheter av att samverka inom ramen av 
samordnad samverkan.  
 
Med förhoppningar om ett gott samarbete  
 
Vänligen 
Ann-Sofie Sandström 
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide 
 

• Berätta om dig själv.  
• Din arbetssituation? 
• Din erfarenhet av samverkan generellt och inom ramen av Samba? 

• Upplever du Sambaverksamhetens struktur som tydlig? Vad är det i så fall som är 
tydligt? Beskriv strukturen: 

• I mötets uppstart 
• Under mötets gång 
• I mötets avslutande del 

• Sambas ambition är att se till att barnets bästa. Upplever du att det är så? 
• Lyckas samverkansledarna förmedla en genuin känsla av respekt för barnet 

och barnets familj? 
• Vilka skillnader och/eller likheter upplever du om du jämför Samba med SIP? 
• Upplever du Sambas arbetsmodell som generellt sanktionerad och prioriterad? Och i 

så fall omfattar det alla nivåer?  
• Upplever du att deltagande i Sambasamverkan har förankring i din egen verksamhet?  
• Hur upplever du Sambas fristående lokaler på Olaigatan och fikat som erbjuds under 

mötet?  
• Hur är din upplevelse av hierarkier och statusordningar under Sambamöten?  Finns det 

någon upplevd skillnad mellan Sambasamverkan och övrig samverkan gällande status 
och hierarkier?  

• Har du upplevt några negativa sidoeffekter av Sambaverksamheten?  
• Beslut fattas sällan eller aldrig på Sambasamverkansmöte. Hur uppfattar du det?  
• Reflektera fritt om Samba som verksamhet. 

 
 



Budget 2021 Familjesamverkansteamet inkl. lönerevision

Kostnad 2021 Helår
Psykolog 760 000
Socionom med erfarenhet elevhälsa 600 000
Sjuksköterska med erfarenhet psykiatri/elevhälsa 700 000

Utbildning och implementering (teamet, workshops, ambassadörskap) 100 000

Stöd chef 41 200
Stöd ekonomi/personal 20 600
Lokal 120 000
Bil 25 000
Handledning 30 000
IT-licenser 3 personer 24 000
Kurs, konferens, arbetsmaterial 40 000
Tolkkostnader 10 000

Beräknad totalkostnad per år 2 470 800

Fördelning av kostnader 2021: Antal invånare 2020
Region Örebro län 965 400
Hällefors kommun 225 497 6 887
Ljusnarsbergs kommun 155 134 4 738
Nora kommun 350 966 10 719
Lindesbergs kommun 773 803 23 633

2 470 800 kronor 45 977

14,98%

10,31%
23,31%
51,40%

100,00%



14,98%

10,31%

23,31%

51,40%

100,00%
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 Socialförvaltningen 
Patrik Borup 
 0581-811 02 
patrik.borup@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 

Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
 Antaga reviderad Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg 

i Lindesberg kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för biståndsbedömning inom vård och omsorg i Lindesbergs 
kommun ska revideras enligt tidsplan. Riktlinjen är genomgången från 
grunden och en ny struktur har skapats i dokumentet med en tydligare 
uppdelning utifrån lagstiftning, norm och avgränsningar för att underlätta en 
samsyn i handläggningsprocessen.  

 

Konsekvenser 

Positiva konsekvenser väntas uppnås då riktlinjen skapar möjligheter för en 
mer tydlig och en mer rättssäker biståndsbedömning.  

Mladenka Gustafson Patrik Borup 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Patrik Borup Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 

För kännedom: 

Patrik Borup Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 
Socialnämnden 

Bilagor: 

Reviderad riktlinje för biståndsbedömning inom vård och omsorg i 
Lindesbergs kommun 
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 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Information om upphandling 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Upphandlare Magnus Nordqvist informerar nämnd om offentlig upphandling, 
samt om riktlinjer kring sociala krav i upphandlingsförfarandet.  

 

Madde Gustafsson Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 
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 Individ och familj 
Inger Österberg 
   
Inger.Osterberg@lindesberg.se 
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Socialnämnd 
 

Utökning av socialsekreterare inom avdelning individ och familj, 

familjeenheten  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
 Utöka antal tjänster inom familj socialsekreterare/ seniorhandläggare 
 Kostnad per tjänst beräknas till 670 tkr/år  
 Utökning av befintligt budget med 1,34 mkr/år 

 
 

 
 

Ärendebeskrivning 

 

Inom Familjeenheten kan man över tid se en stor ökning av antalet 
anmälningar och flera av anmälningarna gällande våld i familjen. Det gör att 
antalet inledda utredningar har ökat i förhållande till tidigare år. Ökningen 
genererar ökat behov av insatser iform av öppenvård och placeringar. 
Enheten kan även se att antalet ärenden som leder till LVU (Lagen Om vård av 
unga) har ökat. Faktorerna för det ökade trycket kan ses som flera, klimatet i 
samhället har hårdnat och kraven på barn och föräldrar förändrats. I 
samhället i stort med ser vi ökat våld, -narkotika användning och sämre 
skolresultat.  

Enheten ser att ärendena blir mer komplexa än tidigare, barnen och även 
föräldrar har en funktionsnedsättning, något som påverkar föräldraförmågan 
och därmed behovet av stöd, ökad psykisk ohälsa hos familjen och eller att 
familjen haft svårigheter att komma in i det svenska samhället.  

Familjeenheten har under de senaste åren och haft ett tätare samarbete med 
våra samverkansparter förskola och grundskola som möter barn och unga i 
vardagen för att synliggöra både anmälningsplikten men också att arbeta 
preventivt genom att socialtjänsten skall komma in i ett tidigare skede.  

I den utredning som kommunens revisorna genomfört påtalar de att 
utredningstiderna är för långa ( Se bilga 2)och trycker på att det är något som 
förvaltningen behöver se över.  

Sammantaget har detta genererat att trycket på våra socialsekreterare är stort 
och vi kan se att flera medarbetare påtalar sin arbetsmiljö som både tung och 
påfrestande. Enheten arbetar kontinuerligt med att se över arbetsprocesser 
för att förenkla och effektivisera utredningsförfarandet 
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Idag har vi en ung arbetsgrupp med lite erfarenhet så vi ser behovet av att 
utöka med seniorhandläggare som kan rikta sig på de svårast ärenden men 
också vara ett stöd till övriga handläggare inom enheten.  

 

 

Konsekvenser 

Om familjeenheten inte beviljas utökning av budget för socialsekreterare 
utifrån nuvarande arbetsmiljön, arbetsgruppen har tagit upp med ledningen 
om den stress och psykiskt påfrestande arbetsmiljö som finns inom 
familjeenheten. Risken att tappa socialsekreterare både via sjukskrivningar 
eller uppsägningar är mycket stor. Risk finns för ökade kostnader vi eventuellt 
inhyrda konsulter. 

Idag finns inte utrymme inom budget vilket skulle generera ett underskott på 
motsvarande 1,34 mkr/år. 

 

 

Mladenka Gustavsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

För åtgärd: . 

Verksamhetschef  Iof 

För kännedom: 

Enhetschef Familjeenheten  

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



Statistik barnärenden
Aktualisera-Utreda-

Besluta-Utforma-
Genomföra-Följa upp

Socialtjänsten ska göra en omedelbar skyddsbedömning 
av barnets situation (24 tim).

Socialtjänsten ska inom två veckor efter anmälan besluta 
om en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas eller 

inte.





Anmälningar Barn 2010 t.o.m. september 2020 
varav inledda utredningar

6 kap 1 § När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha
1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående
ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.
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Ansökningar Barn 2010-t.o.m. september 2020 /år
När en person ansöker om stöd, vård eller behandling ska socialtjänsten inleda en utredning utan dröjsmål.

Utöver dessa ansökningar har begäran om yttranden (körkort, Lagen om unga lagöverträdare) inkommit  65 st. under åren 2016-2020.
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Pågående BBIC utredningar under månaden september under åren 2015 - 2020 
11 kap. 2 § andra stycket SoL
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden
besluta att förlänga utredningen för viss tid.
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Placerade barn
• Under åren 2015 t.o.m. september 2020 har 105 st. 

omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU (Lagen om 
vård av unga) skett

Pågående placeringar av barn 2020-10-05
• 26 placeringar enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen)
• 27 placeringar enligt 2 och 3 §§ LVU (Lagen om vård av 

unga)
• 4 placeringar enligt § 6 LVU
• 1 privatplacering



Pågående öppna insatser barn/ungdomar
2020-10-05

• Familjestöd 91 barn/ungdomar
• Stöd i hemmet 19 barn/ungdomar
• Kontaktperson 16 barn/ungdomar
• Kontaktfamilj 9 barn/ungdomar
• Strukturerad öppenvård 7 barn/ungdomar
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 Socialförvaltningen 
Marlene Hedblad 
 0581-812 12 
marlene.hedblad@lindesberg.se 
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Socialnämnden 
 

Uppdrag från socialnämnd - externa placeringar september 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Socialnämden gav förvaltningen  i uppdrag den 17 september att redovisa 
verksamheternas externa placeringar månadsvis.  

 

Mladenka Gustafsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Individ och Familj och Funktionsstöd  
 

Bilagor: 

Redovisning externa placeringar september 2020 
 



Placeringar redovisning socialnämnd månadsvis  

September 2020 

Lagrum Dygns-
kostnad 

Ålder 

0-12 

13-21 

22- 

Anledning till 
placering 

placeringsform Planering Ramavtal 

SoL 3200 vuxen skydd Skyddat boende Mot egen 
lägenhet fått 

uppehållstillstån
d 

nej 

SoL 1700 vuxen skydd skyddatboende asylsökande nej 

 SoL 1700 vuxen skydd skyddatboende Avslut sep/okt  

SoL 1250 vuxen Missbruk 
/krimnalitet 

Stödboende  Att hitta eget 
boende7fungera

nde umgänge 
barn 

nej 

SoL 2500 Ung vuxen Missbruk 
kriminalitet 

HVB From 23sep i 
kommunens 

eget stödboende 

 

LVM §6 4500 vuxen missbruk SIS Saknar insikt 
inte motiverad 

för planering 
hemlös 

 

LVM §27 2050 vuxen missbruk SIS familjehem Planering mot 
stödboende 
fungerande 

umgänge 

 

LVU§3 

 

3338 13-21 missbruk/kriminalit
et 

HVB Strukturerad 
äppevård 

hemmaplan 

 

SoL 2865 13-21 Omfattande 
psykosocial 
problem psykisk 
ohälsa 

stödboende Långsiktig 
planering eget 

boende 

 

LVU§3 4200 13-21 Kriminalitet 
missbruk  

HVB Ingen planering 
klar på av 

omständigheter 
runt ungdomem 

 

 LVU§3 2100 13-21 Kriminalitet 
missbruk 

Familehem 
konsulentstött utifrån 
omfattande behov av 
stöd 

Långvarig 
placering utifrån 

ålder 

 

 LVU§2 3500 0-6 missbruk Utredningshem 
förldrar-barn 

12 v sedan 
målet egen 

bostad med stöd 

Alternativt 
familjehemsplac

ering barnet 

 

SoL 9090 0-6 Omfattande brister 
i omsorgen 

Utredningshem 
föräldrar barn 

From 23 sep 
eget boende 

 

 SoL 2200 13-21 Omfattande brister 
i omsorgen 

Konsulentstött 
familjehem 

Tills 
gymnasitidens 

utgång 

 



Lagrum Dygns-
kostnad 

Ålder 

0-12 

13-21 

22- 

Anledning till 
placering 

placeringsform Planering Ramavtal 

LVU§3 2400 13-21 Missbruk 
kriminalitet 

konsulentstöttfamilje
hem/HVB 

Långvarig 
SISplacering 

som planeras 
under 21 att ha 

eget boende 

 

        

LSS 9§9 4805 13-21 (K) Ej kunnat 
verkställa i egen 
regi, skola ej 
fungerat 

Beviljad 
skola/boende 

 

Avsluta 
skolgång sen 
planering för 

boende i egen 
regi 

 

LSS 9§9 

 

4982 13-21 (M) Behöver 
helhetslösning  

Beviljad 
skola/boende 

Precis verkställt 
och planering är 

under hela 
grundskolan 

 

LSS 9§9 4957 22- (M) Kriminalitet och 
missbruk 

Vuxenboende LSS Dömd till ÖLRV 
sedan 1992 

 

LSS 9§9 4747 22- (K) Ej kunnat bibehålla 
verkställighet i 
egen regi 

Hjärnskadeboende 
extern regi 

Har sökt 
förhandsbesked 

i skåne 

 

LSS 9§9 2500 22- (K) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

Vuxenboende LSS 

 

Ingen förändring 
i boendeplan. 

 

Ja 

LSS 9§9 2348 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

 

Vuxenboende LSS 

 

Ingen förändring 
i boendeplan. 

Ja 

LSS 9§9 2348 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

 

Vuxenboende LSS 

 

Ingen förändring 
i boendeplan. 

 

Ja 

LSS 9§9 2100 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

Vuxenboende LSS 

 

I väntan på 
boendeplats i 

egen regi 

 

Ja 

LSS 9§9 2537 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

Vuxenboende LSS 

 

Ingen förändring 
i boendeplan. 

 

Ja 

LSS 9§9 2500 22- (K) 

 

Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi pga kö samt 
samhällsfara 

 

Vuxenboende LSS 

 

I väntan på 
boendeplats i 

egen regi 

Ja 

LSS 9§9 2500 

29/9-10/09 
förhöjd till 
5750 

 

Från och 
201009 
8000:-/dygn 
till 

13-21 (M) 

 

Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

Vuxenboende LSS 
inklusive daglig 
verksamhet 

 

Planerad flytt till 
Rasmusbyn 

201009. Detta i 
väntan på 

boendeplats i 
egen regi 

 

Ja (på Yxe) 

Nej gällande 
Rasmusbyn 



Lagrum Dygns-
kostnad 

Ålder 

0-12 

13-21 

22- 

Anledning till 
placering 

placeringsform Planering Ramavtal 

omprövning 
av behov 
inom 3 
månader 

LSS 2523 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi  

 

Vuxenboende LSS 

 

Ingen förändring 
i boendeplan. 

 

Ja 

LSS 9§2 7440 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi pga kö 

 

Vuxenboende LSS 
med personlig 
assistans 

 

I väntan på 
boendeplats i 

egen regi 

 

Nej 

LSS 9§2 

 

4538 22- (K) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi pga kö 

 

Vuxenboende LSS 
med personlig 
assistans 

 

I väntan på 
boendeplats i 

egen regi 

 

Nej 

LSS 9§2 

 

2375 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi 

 

Vuxenboende LSS 
med personlig 
assistans 

 

Ingen förändring 
i planeringen 

Nej 

SoL 2399 22- (M) Ej kunnat 
verkställas i egen 
regi pga kö 

 

Vuxenboende enligt 
SoL 

 

I väntan på 
boendeplats i 

egen regi 

 

Ja 

SoL ~2400 

 

Gäller från 
200929 

22- (M) Sanering av 
lägenhet pga 
rökutveckling och 
sprinklersrelaterad 
vattenskada 

 

Vuxenboende enligt 
SoL 

 

I väntan på 
renovering sen 

återflytt 

 

Ja 
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Handläggarens e-post@lindesberg.se 
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Socialnämnden 
 

Svar till Revisionen gällande utredning av barn- och unga enligt 

Socialtjänstlagen 

 Förslag till beslut 

Ge verksamhetschef i uppdrag att arbeta vidare med 
rekommendationerna  

Uppföljning av rekommendationerna redovisas till Socialnämnd i 
mars månad 2021 

Skriftligt svar lämnas till Revisionen 

  

Ärendebeskrivning 

Revisorerna  i Lindesberg kommun har granskat om Socialnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med 
avseende på följsamhet till tidsgränser i enlighet med 
Socialtjästlagen. 

Utifrån den granskning som är gjord och som framkommit ger 
revisionen följande rekommendationer: 

 Utnyttja statistiken för kontroll av de tidsgränser som är 
aktuella vid utredning av ungdomsärenden, det vill säga 
också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej 
inleda utredning. 

 Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att 
utredningen genomförs skyndsamt. Detta gällande 
arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd. 

 Säkerställa att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande 
rapportering till kommunens revisorer av ej verkställda 
beslut. 

Förvaltningen ser inga hinder att arbeta vidare med 
rekommendationerna från revisionen. Verksamhetsutvecklare har 
redan påbörjat arbetet kring verksamhetens utformning. 
Verksamheten ser idag att arbetsinsatserna ökar vilket innebär att 
det kommer kan bli nödvändigt att säkra upp med ytterligare 
socialsekreterare för att möta upp behovet och på så sätt säkra 
verksamhet.  
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Konsekvenser 

 

Madde Gustafsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Individ och familj 

 

För kännedom: 

Enhetschef barn- och unga 

Bilagor: 

Utredning av barn och unga enligt Socialtjänstlagen 



       Revisionsrapport 

 

 

Utredning av barn 
och unga enligt  
Socialtjänstlagen 
Lindesbergs kommun 

Maj 2020 

Projektledare Lena Brönnert 

Projektmedarbetare Ellen Röllgårdh 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Lindesbergs kommun granskat om socialnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till 

tidsgränser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Vi bedömer att nämnden i stort säkerställer 

detta. Utifrån granskningens frågor görs följande bedömningar: 

Det finns en struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom att följa uppgifter i 

verksamhetssystemet. Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de 

tidsgränser som finns vid utredning av barn och unga och en struktur för att följa att den efterlevs. 

Vid anmälan om barn som misstänks fara illa görs en skyddsbedömning samma dag och 

motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en utredning ska inledas 

eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den tidsram som enligt 

socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 

Utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens bestämmelse om en tidsgräns 

om fyra månader, om inte särskilda skäl finns. Granskningen visar dock att utredningstiden i 

nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den maximerade tidsgränsen, vilket indikerar 

behov av att se över rutinerna för att säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt.  

I de akter som granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid. Intervjun indikerar att 

utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de skäl som 

Socialtjänstlagen medger. 

Beslutade insatserna verkställs i stort i tid. Rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med 

Socialtjänstlagen till IVO och till kommunfullmäktige. En rapportering görs dock inte till kommunens 

förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta del av att rapportering görs via nämndens 

protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer. 

 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Nationellt har inflödet av orosanmälningar i kommunernas individ- och familjeomsorg ökat. Detta 

gäller också i Lindesbergs kommun. Revisorernas analys pekar på att detta kan innebära en risk 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv varför beslut fattas att göra en granskning inom området. 

 

Det är viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt, enligt 

bestämmelser i förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat 

till nämndens kännedom, som kan föranleda åtgärd för ett barns skydd eller stöd finns dessutom i 

Socialtjänstlagen. 

 

I Socialtjänstlagen klargörs de krav och tidsramar för beslut om en utredning ska inledas eller ej, 

när en utredning senast ska vara slutförd samt vilka krav som gäller vid eventuell förlängning av 

utredningstiden. Givna tidsramar finns även avseende när skyddsbedömning ska vara gjord vid 

anmälan (om barnet bedöms vara i behov av omedelbart skydd) samt att den ska dokumenteras.  

 

När beslut fattas om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas direkt. Om nämnden inte 

verkställer beslutat inom skälig tid kan förvaltningsdomstol döma ut sanktionsavgift. Detta för att 

säkerställa att barnet/den unge får det stöd som beslutats om. Antalet rapporterade ej verkställa 

biståndsbeslut har fortsatt att öka i landet under senare år. 

 

Ett fungerande flöde i utredningsarbetet har betydelse för den enskilde medborgarens 

rättssäkerhet, men påverkar också arbetssituationen för berörd personal. Utredningar som tar 

längre tid kan innebära att handläggarna har flera utredningar aktuella samtidigt, vilket vi av 

erfarenhet vet har betydelse för den upplevda arbetsbelastningen.  

 

Socialnämndens ansvar är bland annat att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande 

lagar och regler samt att det finns en god intern kontroll. Bristande följsamhet till tidsgränser vid 

ansökan eller anmälan gällande barn och unga, kan vara ett mått på bristande intern kontroll och 

att verksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att granska att nämnden har en 

ändamålsenlig verksamhet avseende på tidsgränser vid ansökan om stöd och anmälan om oro 

kring barn eller unga.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig 

handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till tidsgränser.  

 

Revisionsfrågor:  

 
● Har skyddsbedömning genomförts genast och dokumenterats i de fall anmälan i inkommit? 
● Har utredning inletts utan dröjsmål alternativt att beslut fattats att ej inleda utredning? 
● Har utredning genomförts skyndsamt och inom maximerad utredningstid? 
● Finns det beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 

maximerad tidsgräns och är dessa i enlighet med gällande delegationsordning? 
● Får socialnämnden återkoppling av systematisk uppföljning av handläggningstider? 
● Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 
● Rapporterar nämnden om beslutade insatser som inte verkställts inom tre månader till 

kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg? 
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1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgör underlag för de bedömningsgrunder som uttrycks i revisionsfråga. I 

denna granskning är dessa: 

• Kommunallagen 

• Förvaltningslagen 

• Socialtjänstlagen  

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta handläggningstider inom barn- och ungdomsärenden inom 

socialnämndens ansvarsområde och kommer inte att omfatta rättssäkerheten i andra avseenden. 

1.5. Metod 

Intervju har genomförts med familjeenhetens enhetschef. Kompletterande uppgifter har inhämtat 

hos verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.  

 

Granskning har skett av nämndens delegationsordning, rutiner för intern kontroll samt protokoll.  

 

Tio ärenden där anmälningar föranlett utredning har granskats. Urvalet har utgjorts av de 10 första 

anmälningarna, relevanta för granskningen (dvs där beslut fattas om bistånd) som inkommit till 

förvaltningen under 2019. I ett av ärendena hade beslut dock inte fattats om bistånd varför 

uppföljning av verkställighet omfattar nio ärenden.  

 

Utdrag har efterfrågats av verksamhetsstatistik avseende utredningar som inletts och avslutats 

under 2019.  

 

I granskningen har vi tagit del av rapportering gällande ej verkställda beslut.  

Rapporten har sakavstämts med ansvarig chef och kvalitetssäkrats inom PwC enligt interna rutiner 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

Inom familjeenheten finns idag åtta tjänster som riktas mot utredning av barn och unga. Tre 

handläggare ansvarar för uppföljning av öppenvårdsinsatser (såväl insatser till barn, unga och 

vuxna) och två för uppföljning av placeringar av barn och unga. Inom enheten finns en roll som 1:e 

socialsekreterare vilken ansvarat för fördelning av ärende, stöd och uppföljning. Enheten leds av 

enhetschefen.  

Fördelning av ärenden sker utifrån belastning. En specialisering finns i gruppen för 

ungdomsärenden, våld mot barn samt våld i nära relationer.  

Inom enheten är samtliga tjänster besatta. Verksamheten har idag inga svårigheter att rekrytera 

medarbetare med lämplig kompetens och erfarenhet. Samtliga handläggare har en 

socionomexamen.  

Inflödet av barn- och ungdomsärenden beskrivs ha ökat under ett flertal år. Under 2019 inleddes 

totalt 353 utredningar, vilka avslutats under året. Här var 160 flickor och 193 pojkar. Bland dessa 

var medelåldern för flickorna nio år och för pojkarna tio år. Den genomsnittliga utredningstidens 

längd var 97 dagar för pojkar och 92 dagar för flickor.  

Statistik följs kontinuerligt gällande nyanmälningar och nyansökningar. Anmälningar i pågående 

ärende syns ej i statistiken. Verksamhetssystemet präglar vilka uppgifter som tas fram.  

2.1. Styrning och uppföljning av tidsgränser  

2.1.1. Iakttagelser 

Vid intervjuerna framkommer att specifika interna riktlinjer/rutiner inte tagits fram. Det stöd som ges 

i lagstiftning och i de handböcker som tagits fram av Socialstyrelsen ses som tillräckliga. Att 

utarbeta och fastställa en utredningsplan vid beslut om utredning ses som värdefullt för att 

säkerställa att utredningen berör relevanta områden och därmed begränsas utifrån den situationen 

som utreds.   

1:e socialsekreteraren ansvarar för kontinuerlig uppföljning av, bland annat, att utredningarna 

färdigställs skyndsamt och att den maximala utredningstiden inte överskridits. Ett medvetet arbete 

har pågått för att minska utredningstiderna. Detta sker framförallt genom veckovisa träffar (samråd) 

med handläggarna där bland annat tidsgränser fokuseras. Ibland deltar också enhetschefen vid 

dessa träffar.  

1:e socialsekreteraren har utöver detta, individuella träffar med enskilda handläggare som bedöms 

kunna behöva ytterligare stöd och struktur i utredningsarbetet.  

1:e socialsekreterare och enhetschef stämmer varje vecka av hur situationen ser ut.  

Enhetschefen beskriver att det finns en stor medvetenhet om de tidsgränser som gäller. Detta är i 

fokus vid diskussioner om utveckling och arbetssätt.  

Vi konstaterar att den interna kontrollen inte berör kontroll av verksamhetens lagenlighet i 

förhållande till de tidsgränser som gäller.  

Statistik tas fram gällande utredningstid och tid för verkställighet av beslut om insats. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid 

utredning av barn och unga och kontroller av att den efterlevs. 

En medvetenhet av lagens intentioner och det stöd som finns i Socialstyrelsens handbok har 

beskrivits. Det finns en struktur för att kontrollera att detta följs i gruppträffar och vid individuella 

träffar mellan handläggare och 1:e socialsekreterare. Den statistik som tas fram gällande 

handläggningstider bedöms som en kontroll över att handläggningstider följs. Detsamma gäller 

tidpunkt för verkställighet av beslut. 

Vi rekommenderar att statistik tas för de övriga tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda utredning,  

2.2. Beslut och dokumentation gällande skyddsbedömning  

När en anmälan enligt Socialtjänstlagens 11 kap 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast 

göra en bedömning om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan 

bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer eller i vissa särskilda fall 

nästkommande dag och den ska dokumenteras. 

2.2.1. Iakttagelser 

Verksamhetssystemet ger stöd för att en skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar, enligt 

enhetschefen. 

Aktgranskningen visar att i samtliga granskade ärenden har en skyddsbedömning gjorts. Den har 

gjorts samma dag som anmälan inkom utom i ett fall där den gjorts inom två dagar. 

Aktgranskningen visar även att det systematiskt har dokumenterats vad som är skäl för 

skyddsbedömningen.  

2.2.2. Bedömning 

Granskningen visar att en skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och unga har gjorts i tid 

och motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

2.3. Beslut att inleda/ej inleda utredning  

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på 

annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden 

(11 kap. 1 § SoL). 

En förhandsbedömning av en anmälan eller ansökan ska utmynna i ett beslut om att inleda eller 

inte inleda utredning. En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 dagar. Om det 

finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar. 

2.3.1. Iakttagelser 

I flertalet granskade ärenden har utredning inletts i nära anslutning till att anmälan inkom. I fyra av 

ärendena har beslutet fattats inom 11 – 13 dagar.  

2.3.2. Bedömning 

Granskningen visar att en förhandsbedömning gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en 

utredning ska inledas eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den 

tidsram som enligt socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 
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2.4. Utredningstid  

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 2§ ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 

inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för 

viss tid, se vidare 2.5. 

2.4.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs att utredningstiderna varierar. Om utredningstiden överskrider fyra månader 

är anledningen ofta en alltför hög belastning hos handläggaren, att en kontakt inte kan etableras 

med den som utreds eller att den utredningen berör eller föräldrar inte kommer till avtalade möten. 

Aktgranskningen visar att utredningen i samtliga ärenden är slutförd inom fyra månader  

Det noteras dock att fem ärenden är utredningstiden exakt fyra månader, i ett fall nästan fyra 

månader. Utredningen påvisar inte skäl till att inte genomföra den mera skyndsamt. I övriga fyra 

granskade ärenden är utredningstiden tre månader (två ärenden), samt i resterande ärenden 

omkring en respektive två månader.  

2.4.2. Bedömning 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens 

bestämmelse om en tidsgräns om fyra månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den 

maximerade tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna för att säkerställa att de 

genomförs skyndsamt. Detta kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd. 

2.5. Beslut avseende förlängning av utredningstid enligt delegation 

Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningstiden om det finns särskilda skäl 

(11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden ”tills vidare”, utan 

måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Av förarbetena framgår att en 

förlängning kan bli aktuell om en barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning inte slutförs inom 

den för barnavårdsutredningen föreskrivna tiden och om innehållet bedöms som betydelsefullt för 

socialnämndens bedömning.  

Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra även mer komplicerade 

eller omfattande utredningar. Det är enligt Justitieombudsmannen en angelägen uppgift för varje 

kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett tillfredsställande sätt. 

2.5.1. Iakttagelser 

Delegationsordningen visar att beslut att vid särskilda skäl förlänga utredningstiden i 

barnavårdsutredningar fattas av enhetschef. 

Enligt enhetschefen är det ovanligt att utredningstiden förlängs. Lagen ger få möjligheter till detta, 

exempelvis att utredning från annan myndighet pågår och bör vägas in i den bedömning som 

socialtjänsten har att göra. Om det förekommer utredningstider längre än fyra månader är skälet 

oftast att handläggaren inte har hunnit med. I de fallen finns inte lagstöd för förlängningen varför 

beslut inte heller fattas.  

Det har inte varit aktuellt att fatta beslut om förlängning i något av granskade ärenden. 

Vid granskning av nämndens protokoll från januari 2019 till april 2020 framkommer att ingen 

redovisning avseende beslut om förlängning av utredningstid har gjorts till nämnden.  
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2.5.2. Bedömning 

I granskningen framkommer att beslut att förlänga utredningstid är ovanligt. I de akter som 

granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de 

skäl som Socialtjänstlagen medger. Att detta inte sker bör vara en uppgift att bevaka vid 

kontinuerliga ärendegenomgångar tillsammans med respektive handläggare.  

2.6. Nämndens uppföljning av handläggningstider 

2.6.1. Iakttagelser 

Som tidigare noterats finns en struktur för kontroll av handläggningstider genom 1:e 

socialsekreterarens träffar med handläggare i grupp och enskilt samt genom att följa statistik som 

kontinuerligt tas fram över bland annat utredningstider.  

Vid protokollsgranskning för perioden januari 2019 till december 2019 framkommer att nämnden 

tar del av information från verksamheterna vid varje sammanträde. Av totalt 14 sammanträden 

under perioden finns siffror gällande orosanmälningar i åtta av protokollen. I vissa protokoll framgår 

hur många av dessa anmälningar som lett till utredning och/eller ackumulerade antalet 

anmälningar för året. I vissa protokoll jämförs mängden anmälningar med föregående år.  

I kontakt med verksamheten framkommer att en rapportering av handläggningstider inte görs till 

nämnden.  

2.6.2. Bedömning 

Inom verksamheten finns en struktur för att systematiskt följa upp utredningstiderna.   

 

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

2.7. Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 

Beslut enligt socialtjänstlagen ska i princip verkställas omedelbart. Det är alltid nämndens ansvar 

att den enskilde får de insatser som han eller hon har beviljats. Beslutet anses verkställt när den 

enskilde tackat ja till insatsen, om behov ej längre föreligger eller om behovet tillgodoses på annat 

sätt.  

2.7.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs en svårighet att rekrytera kontaktpersoner och ibland även kontaktfamiljer, 

vilket kan medföra att beslutet inte kan verkställas omedelbart. Rapporteringen till nämnd visar 

även att det i några fall funnits svårigheter att utreda den personen som ska utföra insatsen i tid.  

Aktgranskningen visar att i de nio ärenden där beslut fattats om insats har den verkställts inom 

rimlig tid. I ett fall har anmälan lett till ett omedelbart omhändertagande i samband med att 

socialtjänsten fått kännedom om situationen. I ett ärende har en placering i ett familjehem 

verkställts först efter nästa fyra månader.  

Det förekommer i fyra ärenden att insats inleds under utredningstiden. I ett fall är det oklart varför 

utredningen inte avslutas i samband med att en placering genomförs. Utredningen avslutas med 

ett beslut om att bevilja utsluss efter placeringen.  

Sammanfattningsvis visar rapporteringen till nämnden att under 2019 har två beslut gällande 

kontaktfamilj och tre beslut gällande kontaktperson inte verkställts inom tre månader. Tre beslut 
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har avslutats utan verkställighet, vilket innebär att situationen av någon anledning förändrats varför 

verkställighet inte längre är aktuellt, dvs behovet finns inte längre. 

2.7.2. Bedömning 

Granskningen visar att de beslutade insatserna i stort verkställs i tid. De fall detta inte har kunnat 

ske är framförallt beslut om kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet finns att rekrytera 

eller utreda personer för uppdragen.  

2.8. Rapportering av insatser som inte verkställs 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer rapportera 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 

nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat 

uppge skälen för dröjsmålet.1 

Socialnämnden ska även till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut 

fattades.2  

2.8.1. Iakttagelser 

Vid intervju och kontakt med sektorchefen framkommer att nämnden får en rapport varje kvartal 

som visar ej verkställda beslut. Nämnden ställer denna till kommunfullmäktige. En rapportering 

görs till IVO som även visar personuppgifter och skäl för att beslutet inte kunnat verkställas. Den 

senare har vi inte tagit del av. 

I de underlag till rapporteringen vi fått del av framgår antal ej verkställda beslut inom 

socialnämndens olika verksamhetsområden, där IFO är ett, samt vilket typ av beslut som berörs3. 

Den visar dock inte hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut fattades eller skäl till 

att beslutet inte verkställts. 

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tar del av ej verkställda beslut per kvartal samt 

att nämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanställningen.  

Kommunfullmäktiges protokoll visar att ledamöterna tar del av en sammanställning av ej 

verkställda beslut.  

Vi har inför granskningen fått del av en sammanställning som visar beslut som inte verkställts samt 

vilka typer av insatser detta gäller. I denna får vi del av orsak till att beslutet inte verkställts. 

Exempelvis att ansökan återtagits, sjukdom i nätverket hos tilltänkt kontaktfamilj, att utredningen 

gällande tilltänkt kontaktperson inte färdigställts samt att beslut fattats om annan insats vilket 

ersätter tidigare beslut.  

En rapportering av ej verkställda beslut, enligt SoL, till kommunens revisorer gör inte. Vid 

intervjuerna framkommer att revisorerna förväntas följa denna rapportering genom socialnämnden 

protokoll och, om intresse finns, efterfråga underlaget. 

 
1 SoL kap 16 § 6 f 
2 SoL kap 16 § 6 h 
3 Inom IFO är dessa boendestöd, ekonomiskt bistånd, familjehemsplaceringar, kontaktfamilj, 
kontaktperson, kontaktperson psykiatri, övriga insatser, beslut som blivit verkställda/avslutade 
inom kvartalet samt beslut som avslutats utan verkställighet. 
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2.8.2. Bedömning 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 

kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens förtroendevalda revisorer, vilka i ställer förväntas ta del av 

att rapportering görs via nämndens protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

.  
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Socialnämnden bedöms i stort säkerställa en ändamålsenlig handläggning av utredningar med 

avseende på följsamhet till tidsgränser. 

 Det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid utredning av barn 

och unga efterlevs. Stöd hämtas främst från lag och Socialstyrelsens handbok. Det finns också en 

struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom statistik. 

Kontrollfråga Kommentar  

Har 
skyddsbedömning 
genomförts genast 
och dokumenterats i 
de fall anmälan i 
inkommit? 

En skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och 
unga har gjorts i tid och motiveras i enlighet med 
Socialtjänstlagen. 

 

 

Har utredning inletts 
utan dröjsmål 
alternativt att beslut 
fattats att ej inled 
utredning? 

 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har 
fattats skyndsamt om en utredning ska inledas eller 
inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut 
fattats inom den tidsram som enligt socialtjänstlagen 
anges om 14 dagar. 

 
 

Har utredning 
genomförts 
skyndsamt och inom 
maximerad 
utredningstid? 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga 
granskade akter följer Socialtjänstlagens 
bestämmelse om en maximal tidsgräns om fyra 
månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av 
de granskade ärendena uppgår till den maximerade 
tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna 
för att säkerställa att de genomförs skyndsamt. Detta 
kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, 
kompetens och/eller stöd. 

 

Finns det beslut 
avseende 
förlängning av 
utredningstid i de fall 
då denna överstiger 
maximerad tidsgräns 
och är dessa i 
enlighet med 
gällande 
delegationsordning? 

 

I de akter som granskats finns inga beslut om 
förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan 
pågå längre än fyra månader men inte pga. de skäl 
som Socialtjänstlagen medger.  
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Får socialnämnden 
återkoppling av 
systematisk 
uppföljning av 
handläggningstider? 

Inom verksamheten finns en struktur för att 
systematiskt följa upp utredningstiderna.   

Granskningen visar att nämnden inte får en 
återkoppling av den systematiska uppföljning av 
handläggningstider som sker i verksamheten. Då 
detta inte visar några avvikelser bedömer vi det inte 
som nödvändigt. 

 

 

Verkställs beslutade 
insatser inom rimlig 
tid? 

De beslutade insatserna verkställs i stort i tid. De fall 
detta inte har kunnat ske är framförallt beslut om 
kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet 
finns rekrytera eller utreda personer för uppdragen.  

 

 

Rapporterar 
nämnden om 
beslutade insatser 
som inte verkställts 
inom tre månader till 
kommunens 
revisorer, 
kommunfullmäktige 
och Inspektionen för 
vård och omsorg? 

 

 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda 
beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 
kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens 
förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta 
del av att rapportering görs via nämndens protokoll 
samt vid anmodan få del av rapporten.  

 

 

3.2. Rekommendationer 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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2020-09-10 
 
 

  

Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Lena Brönnert, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 

och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Till: Hällefors- Nora-, Ljusnarbergs och 
Lindesbergs kommun 

Ärendemening 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

Personliga ombuden blir en ordinarie verksamhet i Norra länsdelen 
från 2021-01-01 
Personliga ombuden finanseieras till viss del av statsbidrag via 
Länsstyrelsen fördelning.  För år 2020 uppgick bidraget till 402 638 
kr per årsanställd. Resterande kostnader fördelas mellan 
kommunerna via vedertagen fördelningsnyckel. 

SoFints gemensamma möten blir även till ledningsgrupp för 
Personliga ombud 

Värdkommun för Personliga ombudsverksamheten fortsätter 
Lindesbergs kommun att vara även 2021. 

Ärendebeskrivning 
Under år2017-2018 gav socialcheferna i Norra Örebro län ett uppdrag till 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheten att ha en gemensam organisation 
kring personligt ombud. Kommunerna tog ett gemensamt beslut att införa 
personliga ombud som ett projekt mellan 2018-2020 för att sedan 
permanenta verksamheten från 2021.  

Syftet med verksamheten var att kommuner enligt Socialtjänstlagen har ett 
ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp personer med psykisk 
funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd 
och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samverkan med 
andra berörda myndigheter och med organisationer. 

Projektet drog ut på tiden och verkställdes först hösten 2019, då hade man 
också tagit beslut om att Lindesbergs kommun skulle vara värdkommun för 
Personliga ombud. Alla fyra kommuner var med på att anställan två kvinnor 
med hög utbildning vilket gjorde att lönekostanderna blev högre än beräknat. 

När man har personliga ombud så ska det finnas en ledningsgrupp med 
representater från Region, Kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedling 
och Brukarorganisationer.  Verksamheten har provat att ha gemensam 
ledningsgrupp tillsammans med personliga ombuden i Örebro, på grund av 
Covid-19  har det varit svårigheter att samordna ledningsgruppen. Personliga 
ombuden har haft en gemensam ledningsgrupp i februari i år. 



 

 
Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i Örebro 
Norra Länsdelar 
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Organisation 
Två personliga ombud (PO) är heltidsanställda av värdkommunen. PO arbetar inom fyra 
kommuner i norra Örebro, Lindesberg, Kopparberg, Hällefors och Nora. PO har 
planeringsdag två gånger per år. 
 

Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen är sammansatt av tjänstemän från de fyra kommunerna, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget, chefen för PO-verksamheten och Personliga ombud och 
intresseorganisationer som kommer bjudas in. 
Ledningsgruppen sammankallas av chefen för PO. 
Ledningsgruppens uppgift är att: 
- Arbeta med verksamhetsnära frågor utifrån respektive kommuns perspektiv när det gäller 
psykiatrin. 
- Delge varandra erfarenheter, hitta samverkanslösningar och utvecklingsmöjligheter 
inom de gemensamma verksamhetsområdena, det vill säga den kommunala psykiatrin. 
- Samplanera och stödja PO:s arbete i norra Örebro Län. 
- Ta emot och åtgärda av PO rapporterade systemfel. 
 
Ledningsgruppen träffas 4 ggr/år. 
 

Målgruppen 
Personer mellan 18 och 65 år, skrivna i någon av de sju kommunerna i norra Örebro län som: 
-Har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra 
aktiviteter på olika livsområden. 
- Hos vilka det psykiska tillståndet påverkar, eller i framtiden riskerar att påverka den sociala 
förmågan så att socialt stöd och omsorg behövs. Ibland i kombination med 
tillfällig eller kontinuerlig psykiatrisk och/eller somatisk vård. 
 
Målgrupper med behov av PO är de med; 
- Osynlighetsproblem (ej upptäckta personer med behov av stöd) 
- Bristproblem (får för lite stöd) 
- Matchningsproblemet (får ej rätt bemötande) 
- Koordineringsproblemet (samordningsbrister mellan myndigheter) 
- Utstötningsproblemet (straffar ut sig) 
- Överkonsumtionsproblemet (får för mycket stöd) 
Personer med samsjuklighet och/eller som omfattas av tvångslagstiftning ingår. 
 

Arbetsvillkor 
PO har anställning med 40-timmarsvecka. Flexibel arbetstid tillämpas. 

 



 

Prioriteringar 
Om antalet personer som söker PO är fler än vad verksamheten kan ta emot ska följande grupper 
prioriteras: 

- Enskilda med minderåriga barn 
- Enskilda med akut problematik ( exempelvis hotas av vräkning, kronofogde mm) 
- Enskilda under 35 år 

Utbildning/kvalifikationer 
PO ska ha personlig lämplighet, kunna arbeta självständigt och uttrycka sig väl i tal och skrift. 
De ska även ha god kunskap om psykiskt funktionshinder, dess konsekvenser samt 
lagstiftning. 
PO bör ha kompetens för att arbeta med; 
- stöd- och serviceutbud bland myndigheter 
- uppsökande arbete 
- nätverksmetod/nätverksarbete 
- utvärdering och kvalitetssäkring 
- kontakt/kommunikation med personer med psykisk funktionsnedsättning utifrån ett 
självständighetsperspektiv. 
 

Arbetsuppgifter 
Personligt Ombud ska: 
- tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och 
service. 
- Med den enskilde se till att olika huvudmännens insatser planeras, samordnas och 
genomförs. 
- Bistå, enligt överenskommelse med den enskilde i kontakter med olika myndigheter etc. 
- Se till att den enskilde får vård, stöd, och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga 
rättigheter. 
- Se till att den enskilde bemöts korrekt och respektfullt 
- Identifiera brister (systemfel) i samhällets utbud av vård och service för målgruppen. 
- Presentera identifierade systemfel till Ledningsgruppen 
- Bedriva uppsökande verksamhet och informera om sin verksamhet 
- Sammanställa statistik varje månad (mäta genomströmning) 
 
Personligt Ombud ska inte: 
- svara för vård och behandling enligt HSL 
- utföra myndighetsutövning 
- ha andra uppgifter inom organisationen 
- ta över huvudmännens ansvar för samordning av insatser. 
 
Förhållningssättet ska kännetecknas av personkontinuitet, långsiktighet och tålamod, nära 
relation och mandat, att personen med funktionsnedsättning bestämmer själv, att 
arbetet bedrivs på den enskildes ”hemmaplan” och att man ”börjar där den enskilde är”. 
 



 

Målsättning 
1. Målsättningen är att 85% av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med 

det stöd de får (mätning utifrån enkät till enskilda). 
2. Antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 
3. Den tid PO har kontakt och arbetar med den enskilde ska normalt inte överstiga 18 månader. 

Arbetsmetod 
Personligt Ombud tar inte på sig uppdrag utan att först träffa den enskilde. PO´s 
probleminventering sker ofta under en längre tid, parallellt med den förtroendeskapande 
processen.  
 

Systemfel 
PO identifierar under sitt arbete med den enskilde s.k. systemfel (brister) i samhällets utbud 
av vård och service för målgruppen t.ex. brist på samordning mellan myndigheter. PO ska 
rapportera systemfel till berörd myndighet via kontaktpersoner i Ledningsgruppen. 

Tystnadsplikt och dokumentation 
Tystnadsplikt gäller i verksamheten. 
Dokumentation i verksamheten är inte krav enligt någon lag, men för att kunna följa arbetet 
med den enskilde krävs dokumentation. 
Det finns en lokal blankett ”Ansökan om personligt ombud” (se bilaga 1) som används när 
personen vill ha personligt ombud insats. Det finns en lokal blankett för ”Identifiera 
systemfel” (se bilaga 2). På den sammanfattat PO det identifierade systemfelet och vilka 
åtgärder som vidtas. 
 

Rapport och uppföljning 
PO ger rapport till Ledningsgruppen om: 
- arbetet med de enskilda (statistik) 
- identifierade systemfel 
PO skriver en årlig verksamhetsrapport som delges till Ledningsgruppen och Länsstyrelsen 
om. 
-Statistik 
- Myndighetskontakter 
- Personliga Ombuds utbildningar och kurser 
- Uppsökande verksamhet i form av marknadsföringsplan. 
Personliga Ombud gör redovisning på uppföljning av ställda mål i verksamhetsplan genom 
enkätundersökning.  
  



 

 
Bilaga 1 
 
Inkom………………. 
 
Ansökan om personligt ombud 
Namn:…………………………………………………………. 
Adress:……………………………..Postadr:……………………… 
Telefon:…………………………………mobil:…………………….. 
E-post………………………………………………………………. 
Personnummer:………………………………………………… 
Hur fick Du reda på Personligt Ombud?..................................................................................... 
Vem ringde till Personligt Ombud?.............................................................................................. 
Detta vill jag ha hjälp med:…………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Ort:…………………Datum:……………Underskrift:…………………………………………. 
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för att sköta de ärenden du ger för 
Personligt Ombud 
Överenskommelse: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………….... 
  



 

 
Bilaga 2 
Insamling av systemfel och brister för psykiskt funktionshindrade 
uppmärksammade av personligt ombud i norra Örebro Län 
 
Datum 
 
Ombud  
 
Inblandade myndigheter eller verksamheter 
 
Beskrivning av händelse, systemfel eller brist 
 
Beskrivning av konsekvenser för klienten 
 
Av klienten vidtagna åtgärder; överklagan, anmälan etc 
 
Förslag på åtgärder 
 
För att komma tillrätta med systemfelet eller bristen 
 
Systemfelet eller bristen rapporterat till  
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

Gemensam organisation av 
Personliga Ombud i Norra 
Örebro Län 
 
Rapport och förslag till beslut 
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1. Inledning 
 

1.1 Uppdrag 

Uppdraget från socialcheferna i Norra Örebro Län är att göra en utredning kring gemensam 
organisation av Personligt ombud. Denna utredning skall fokusera på organisering och 
styrning, kostnadsfördelning.  
Tillsättning av personligt ombud är avhängt på om kommunerna får det statsbidrag som de 
ansökt om från länsstyrelsen.  

1.2 Syfte 
Syftet är att utreda en gemensam organisation då Socialstyrelsens tidigare uppföljning av 
verksamheten med Personligt ombud (2014-3-23) säger att de som har en gemensam 
organisation av ombudsverksamheten har identifierat flera fördelar med det.  

1.3 Mål 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp 
personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av 
stöd och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samverkan med andra berörda 
myndigheter och med organisationer.  

Målsättning är att kommunerna i Norra Örebro Län samorganiserar Personligt ombud.   

2. Organisation och styrning 
Oavsett hur Personligt ombud organiseras ska utgångspunkt och fokus vara utifrån den 
enskilde individen. Verksamheten ska vara möjligheten för att den enskilde ska kunna ta del 
av sina samhälleliga rättigheter.  

Nationellt sett visar det sig att det framförallt är kommuner som är utförare av Personligt 
ombud, men det kan också finnas andra utförare såsom föreningar, stiftelser eller andra 
entreprenader. Det är främst i storstäder som Personligt ombud drivs på entreprenad. I de 
kommuner som har Personligt ombud drivs dessa av kommunerna antigen enskilt eller i 
samverkan. 

Utifrån geografiskt läge föreslår utredare att Nora kommun eller Ljusnarsberg kommun bör 
vara värdkommun för organisationen. 

Frågor att ta ställning till är bland annat: 
Hur ska Personligt ombud som verksamhet ska organiseras? (värdkommunens ansvar?) 
Hur ska Personligt ombud ska samordnas? 

2.1. Ledningsgrupp 
Enligt 5 § i förordningen (SFS 2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp med representanter från 
kommun, landstingets primärvård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa. 
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. 



Personligt ombuds yttersta ledning sker via denna ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppgift 
är att leda ombudens arbete, men också att arbeta strategiskt med kvalitets- och 
utvecklingsarbete.  

2.2. Bemanning 
I ansökan till Länsstyrelsen har kommunerna i Norra Örebro län ansökt om statsbidrag för 
två heltidstjänster.  

3. Budget och Kostnadsfördelning 
3.1 Budget 
Statsbidrag ansöks om via Länsstyrelsen. Förutsättningarna för och ansökan om statsbidrag 
kan komma att förändras. 

I korthet innebär föreskriften följande: 

o Att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 
den 1 mars samma år som länsstyrelsen fördelar statsbidraget. 

o Länsstyrelsen ska fördela statsbidraget med utgångspunkt från antalet 
årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud. 

o Av länsstyrelsens beslut om fördelning av statsbidraget ska det framgå hur många 
årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud som respektive kommun 
har beviljats statsbidrag för. 

o Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som 
personligt ombud motsvarar. Statsbidrag beviljas inte för enbart arbetsledning.  

Förslag att ta ställning till  

Budget 

Personal  
Lokaler  
IT  
Kontorsmaterial  
Arbetsmiljö inventarier  
Bilar  
Telefon  
Kurs och konferens  
Personalvård  
Handledning  
Trycksaker, annonsering  
Administration  
Summa kostnad:  

 
Intäkter 
Statsbidrag: 201 600 kronor (2018), Statsbidraget utgår med 302 400 kronor per 
årsanställning. 
Kommunbidrag: Lindesberg 51 %, Nora 17 %, Hällefors 16 % och Ljusnarsberg 16 % 

 



Ev SOFINT: 
Summa intäkter: 
 
3.3.1. Kommentarer till budgetförslaget 

• Lön 2x28 00 kronor. Denna post påverkas givetvis beroende på vilken kompetens 
som kommer att krävas av PO.  

• lokal 
• IT x kronor 
• Arbetsmiljö inventarier, mycket i denna post är uppstartskostnader, 

investeringsbudget 
• Bilkostnad kan eventuellt sänkas om man kan åka mycket kollektivt eller cykla. Kan 

man kanske också låna kommunensegna bilar? Interndebitering kan då göras enbart 
vid de tillfällen bilen behövs. 

• Kurser, konferens, logi etc. är baserat på x kr/anställd och år 
• Personalvård rehab, friskvård, glasögon m.m. är svårt att beräkna 
• Trycksaker, porto broschyrer, annonser, visitkort är mer en uppstartskostnad och i och 

med rekrytering av personal. 
• Administration; löner, fakturor, budgetuppföljningar etc. Detta är den summa 

värdkommunen ska ha för att hantera dessa frågor. 
Summa kostnader  

 

Intäkter 

Statsbidrag: 201 600 kronor (2018), Statsbidraget utgår med 302 400 kronor per 
årsanställning. 

Kommunbidrag: Lindesberg 51 %, Nora 17 %, Hällefors 16 % och Ljusnarsberg 16 % 

Ev SOFINT 

Summa intäkter  

 
3.2 Demografi 
Kommun Invånare 18 år och äldre 2017 

Lindesberg 12 904 

 
Nora 5 741 

 
Hällefors 3 777 

 
Ljusnarsberg 2 748 



3.3. Lokal 
Personliga ombuden behöver en lokal, alternativt ett kontor där det finns tillgång till 
samtalsrum, kök/personalrum samt toalett. I övriga kommuner räcker det att det finns 
disponibla lokaler att nyttjas vid behov. Dessa kan vara inom kommunen, regionen, 
arbetsförmedling, försäkringskassa eller liknande. Det är en fördel om lokalerna är belägna 
centralt, nära allmänna kommunikationer, allt för att underlätta för såväl klienter som 
Personligt ombud att nyttja dessa. 

3.4. Transportmedel 
Förslag; tillgång till en bil 

Utgångspunkten i förslaget är att Personliga ombud i möjligaste mån använder allmänna 
kommunikationer och/eller cykel/el-cykel. Detta är givetvis inte alltid möjligt på grund av 
bristande kollektivtrafik, avstånd och tidsåtgång mm. Aspekter som behöver diskuteras 
vidare är i vilken mån verksamheten ska ha egen leasingbil eller om det går att förhandla in 
sig på kommunens egna bilar och boka på samma sätt som andra gör idag. Ett annat förslag 
som bör diskuteras är i vilken mån egna bilar kan användas. I de fall egen bil används ska ett 
bilavtal upprättas, d.v.s. tillstånd från chef att använda privat bil i tjänsten. I den mån det är 
möjligt att använda kollektivtrafiken föreslås att busskort köps in till Personligt ombud som 
nyttjar dessa i tjänsten 

4. Organisationen och samordning 
Förslag är att värdkommunen organiserar och samordnar verksamheten Personligt ombud.  
 

5. Personliga ombudets uppdrag 
Personligt ombud riktar sig till personer med omfattande och långvarig psykisk 
funktionsnedsättning som har behov av en samordnare för att ta till vara sina rättigheter i 
samhället.  

Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från myndigheter och 
vårdgivare på den enskilde personens uppdrag utifrån dennes egna resurser, behov och 
uppsatta mål. Det kan handla om behov av stöd, vård, service eller kontakter med olika 
myndigheter.  

Syftet med personligt ombud är att den enskilde får: 

- större möjligheter att påverka sin situation och vara delaktig i samhället  
- möjlighet att leva ett mer självständigt liv och en förbättrad livssituation  
- möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor  
- rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån sina egna önskemål, behov och lagliga 

rättigheter  
- ett fungerande nätverk omkring sig  
- myndigheterna att samverka utifrån den enskildes behov  

 



6. Tillsyn och uppföljning  
Socialstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten med personligt ombud och genomför 
årliga uppföljningar. 

Socialstyrelsens roll är att ansvara för samt att stödja och utveckla verksamheterna i 
samverkan med länsstyrelserna och huvudmännen.  

7. Kommunens redovisning 
10 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska, senast den 15 
januari året efter det att bidraget har beviljats, till länsstyrelsen lämna en redovisning av hur 
föregående års bidrag har använts (värdkommunens ansvar). Redovisningen ska innehålla 
uppgifter om: 
 
1. antalet tjänster som personligt ombud och vilken utbildning och handledning de 
personliga ombuden har fått, 
2. vilka grupper och hur många personer som har fått stöd av personliga ombud och vilka de 
vanligaste orsakerna är till den enskildes kontakter med personliga ombud, 
3. huruvida det finns bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning hos kommunen för den 
enskildes tillgång till personligt ombud, 
4. organisation, ledning och samverkan, och 
5. uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till 
samhällets utbud av vård, stöd och service. 

 



Bilaga  

Uppdragsbeskrivning Personligt ombud 
  

Ett personligt ombud ska: 
- Stödja den enskilde 

För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Stöd av personligt 
ombud kan sökas av den enskilde själv eller av en annan person i samråd med personen med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Vad gör personligt ombud?  
- identifierar och formulerar den enskildes behov av vård, stöd och service i samspel med 

denne  
- bistår den enskilde och företräder denne inför myndigheter  
- verkar för att vård, stöd och service ges den enskilde utifrån dennes önskemål, behov 

och lagliga rättigheter  
- verkar för att insatserna för den enskilde i form av vård, stöd och service samordnas  

Ombudet kan tillexempel stödja den enskilde:  
- vid kontakter med sjukvården  
- vid kontakter med socialtjänsten, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, 

överförmyndaren, arbetsförmedlingen eller andra myndigheter  
- vid kontakter med bostadsbolag eller andra för den enskilde viktiga instanser  
- att skriva ansökan om stöd från samhället, t.ex. om kontaktperson eller god man  

Ansvars- och uppgiftsfördelning: 
De personliga ombudens arbetsuppgifter tangerar/överlappar ansvar och uppgifter som 
andra yrkeskategorier har för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det gäller t.ex. 
god man/förvaltare och stödperson utsedd av patientnämnden i samband med tvångsvård. 
Det är viktigt att risken för dubbelarbete och oklar ansvars- och uppgiftsfördelning 
uppmärksammas noga i varje enskilt fall så att samordningen av de olika insatserna blir 
tydlig för den enskilde. Personliga ombud ska inte ersätta det arbete som utförs av till 
exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.  

Personligt ombud har ingen myndighetsutövning och kan alltså inte besluta om insatser. De 
personliga ombuden svarar inte för vård eller behandling och kan inte heller ta över 
myndigheterna ansvar för samordning av insatser.  

 Attityder och förhållningssätt  
den enskilde personen bestämmer själv – ombudet ska stödja den enskilde med resurser för 
att nå egna mål  

personkontinuitet – samma ombud över tid  



långsiktighet – en "grundbult" för att nå resultat i arbetet tillsammans med den enskilde 
personen  

nära relation – lära känna den enskilde personen och etablera en förtroendefull relation 
innan mål kan formuleras och förändring påbörjas  

arbeta i den enskilde personens naturliga miljöer genom exempelvis hembesök  

arbeta flexibelt i nuet – den enskilde personens unika behov och just nu aktuella 
funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete  

Identifiera systemfel och brister i samhället  
Personligt ombud verkar för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska 
få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och 
brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till 
ledningsgruppen.  

 

Frivillig verksamhet för kommunen  
Personligt ombud är en för kommunerna frivillig verksamhet och verksamhetens form är inte 
reglerad på nationell nivå.  

Den enskilde har inte någon laglig rätt till personligt ombud och kan inte överklaga till 
förvaltningsdomstol om han/hon nekas stöd av personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet 
men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud. 
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Projektägare Kommunerna i Norra länsdelarna 



  

Regionförbundet Örebro Projektdirektiv 2(5)  
Projektnamn Datum Dnr  
Projektägare Version    

 
 

1. Bakgrund, syfte, strategier och mål 

1.1. Idé och bakgrund 
Uppdraget från socialcheferna i Norra Örebro Län är att göra en utredning kring gemensam 
organisation av Personligt ombud. Kommunerna i Norra Örebro Län har inte haft personliga 
ombud på flera år. Alla fyra kommunerna ser vinster med att införa personliga ombud för 
målgruppen, eftersom att målgruppen sig i en utsatt situation.  

1.2. Syfte 
Syftet är en gemensam organisation då Socialstyrelsens tidigare uppföljning av verksamheten 
med Personligt ombud (2014-3-23) säger att de som har en gemensam organisation av 
ombudsverksamheten har identifierat flera fördelar med det. 

1.3. Projektmål  
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp 
personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd 
och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samverkan med andra berörda 
myndigheter och med organisationer.  
Målsättning är att kommunerna i Norra Örebro Län samorganiserar Personligt ombud 
Projektets mål är att: 
anställa två personliga ombud(PO) som enligt socialtjänsten arbetar med målgruppen personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är ombuden hanterar 12- 18 ärenden samtidigt.  

Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med 
styrgrupp. 

1.4. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
- Att under 2019 starta upp verksamhet för Personligt ombud (värdkommun och 

rekrytering)  
- Att under 2020 Personligt ombud i projektform - utvärdera och analysera verksamheten 
- Att 2021 gå från projekt till egen förvaltning  

1.5. Effektmål och nyttoanalys 
Genom att målsättningen med projektet införlivas blir effekterna att två personliga ombud 
kommer att anställas, vilket kommer bidra till minskade stödinsatser från kommunernas andra 
verksamheter och att färre individer är i behov av ekonomiskt bistånd. På individnivå kommer 
effekterna bli att fler personer kommer i sysselsättning samt får förbättrad livskvalité. 

1.6. Uppföljning 
Uppföljning kommer ske sex månader efter uppstart datum av PO verksamheten.  
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1.7. Avgränsningar 
Om antalet personer som söker PO är fler än vad verksamheten kan ta emot ska följande grupper 
prioriteras: 
• Enskilda med minderåriga barn 
• Enskilda med akut problematik (exempelvis hotas av vräkning, kronofogde mm) 
• Enskilda under 35 år 

1.8. Målgrupper 
Personer mellan 18 och 65 år, skrivna i någon av kommunerna i norra Örebro län som: 

• Har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra 
aktiviteter på olika livsområden. 

• Hos vilka det psykiska tillståndet påverkar, eller i framtiden riskerar att påverka den 
sociala förmågan så att socialt stöd och omsorg behövs. Ibland i kombination med 
tillfällig eller kontinuerlig psykiatrisk och/eller somatisk vård. 

 
Målgrupper med behov av PO är de med; 

• Osynlighetsproblem (ej upptäckta personer med behov av stöd) 

• Bristproblem (får för lite stöd) 

• Matchningsproblemet (får ej rätt bemötande) 

• Koordineringsproblemet (samordningsbrister mellan myndigheter) 

• Utstötningsproblemet (straffar ut sig) 

• Överkonsumtionsproblemet (får för mycket stöd)  

• Personer med samsjuklighet och/eller som omfattas av tvångslagstiftning ingår 

 

2. Krav på projektet 

2.1. Förutsättningar 
Länsstyrelsens medel cirka 300.00kr per år per anställd 
SOFINTs medel under projektperioden 2018- 2020, á 500,000 kr per år. 2021 är målsättningen 
att projektet går över i egen drift/förvaltning.  

3. Projektorganisation 

3.1. Projektledare 
Värdkommunen utser projektledare 
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3.2. Styrgrupp 
Ledningsgruppen är sammansatt av tjänstemän från de fyra kommunerna, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget, representant från SOFINT, chefen för PO-verksamheten och 
Personliga ombud och intresseorganisationer som kommer bjudas in. 
Ledningsgruppen sammankallas av chefen för PO. 
Ledningsgruppens uppgift är att: 
- Arbeta med verksamhetsnära frågor utifrån respektive kommuns perspektiv när det gäller 
psykiatrin. 
- Delge varandra erfarenheter, hitta samverkanslösningar och utvecklingsmöjligheter 
inom de gemensamma verksamhetsområdena, det vill säga den kommunala psykiatrin. 
- Samplanera och stödja PO:s arbete i norra Örebro Län. 
- Ta emot och åtgärda av PO rapporterade systemfel. 
 
Ledningsgruppen träffas 4 ggr/år. 

4. Budget 

4.1. Kostnadsfördelning av SOFINTs och länsstyrelsens medel  
Lista krav på personal/kompetenser och andra resurser, t ex utrustning, som behövs i projektet. Indikera även hur 
resurserna är säkrade (muntligt/skriftligt).  
 
Personalkostnader: 
Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 
Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-

12-31 
500,000 kr 

Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-
12-31 

500,000 kr 

 
Utrustningskostnader: 
Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 
2 bärbara datorer  15 000 Skriftligt 
2 mobiler   Skriftligt 

Övriga kostnader: 

Kostnader Period Kostnad  

Resor 2019-2020 10 000 

Bil  2019-2020 60 000 – 70 000 kr per 
år + drivmedel  

Konferens 2019-2020 30 000 
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Handledning 2019-2020 20 000 

Ny litteratur 2019-2020   5 000 

Föredrag 2019-2020 10 000 

Summa kostnad  65 000 

 

4.2. Projektfinansiering 
Under projekttiden 2018-2020 finansieras projektet från medel från Länsstyrelsen och SOFINT.  

5. Riskanalys 
Den största risken är att medlen inte räcker till, ex bilkostnader. Om medlen inte räcker till får 
kommunerna dela på kostnaderna enligt befintlig fördelningsmodell.  

6. Referenser 
- Uppföljning av verksamheten med personligt ombud, socialstyrelsens publikation 2014  
- Goda exempel från andra kommuner  
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Vid redogörelse omkring personliga ombud för SNÖL den 28 augusti 2020 
kom frågan om det är möjligt att ha en ledningsgrupp tillsammans med SoFint 
och samordningsförbundet och man bad om en tjänsteskrivelse omkring en 
sådan organisation tillsammans med förutsättningar för att permanenta 
Personliga ombuds verksamheten. 

Ekonomi 

När man gjorde skrivelsen kring personligt ombud så gjordes en 
kostnadsfördelning. Tanken var att få en del medel från SoFint och en del 
medel från Länsstyrelsen.  

1.1.  Kostnadsfördelning av SOFINTs och länsstyrelsens medel  
Lista krav på personal/kompetenser och andra resurser, t ex utrustning, som behövs i projektet. Indikera även hur 
resurserna är säkrade (muntligt/skriftligt).  
 
Personalkostnader: 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 
Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-

12-31 
500,000 kr 

Under rekrytering Personligt ombud Heltid 2019-02-01 till 2020-
12-31 

500,000 kr 

 
Utrustningskostnader: 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 
2 bärbara datorer  15 000 Skriftligt 
2 mobiler   Skriftligt 

Övriga kostnader: 
Kostnader Period Kostnad  

Resor 2019-2020 10 000 

Bil  2019-2020 60 000 – 70 000 kr per 
år + drivmedel  

Konferens 2019-2020 30 000 

Handledning 2019-2020 20 000 

Ny litteratur 2019-2020   5 000 

Föredrag 2019-2020 10 000 

Summa kostnad  145 000 

 
Det finns en antagen fördelningsnyckel som antogs i projektet. 

 

Konsekvenser 
Utifrån att SoFints styrelse sagt nej till mer medel återstår bidrag från Staten som      
Länsstyrelsen fördelar. Man har fattat beslut om en höjning av statsbidrag för 
Personliga ombuden fram till 2022 med 130 miljoner årligen. Hur mycket Norra 

Lindesberg 51 %, Nora 17 %, Hällefors 16 % och Ljusnarsberg 16 % 
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länsdelen får beror på hur många som ansöker om bidrag från alla Sveriges 
kommuner. Vi får inte besked förrän mars året vi ansöker.  

Prel. Årsbudget 2021 för personliga ombuds verksamheten: 
Personalkostnader: 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Kostnad 
XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 590 000 kr 
XX Personligt ombud Heltid 1/1 2021 540 000 kr 

 
Utrustningskostnader: 

Benämning Syfte Kronor Muntligt/Skriftligt 
2 bärbara datorer   Skriftligt 
2 mobiler   Skriftligt 
Lokal    

Övriga kostnader: 

Kostnader Period Kostnad/kr  

Resor 2021 10 000  

Bil  2021 60 000 – 70 000 kr per 
år + drivmedel  

Konferens 2021 30 000 

Handledning 2021 20 000 

Ny litteratur 2021   5 000 

Föredrag 2021 10 000 

Summa kostnad  145 000 

Summa intäkter staten 2020 (per heltid, 402 638) 805 276 

Kvarstående att fördela på 
kommunerna på ett ungefär 

2021 470 000 

 

I och med att personliga ombuden har varit ett projekt  har medarbetarna inte 
fått någon löneförhöjning vilket man får räkna med för varje år tillsammans 
med ökade kostnader. 

 

Madde Gustafsson Maria Arnesson 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 
Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i Örebro Norra Länsdela 
Förslag till personligt ombud 
Mall Projektdirektiv Personligt ombud 
Uppdragsbeskrivning Personligt ombud 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden 
 

Information om genomlysning av samordningsförbunden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På socialnämndens sammanträde den 15 oktober 2020 informerar 
förvaltningschef om Samordningsförbunden i Örebro län, samt om 
medlemmarnas genomlysning av verksamheten. 

 

Madde Gustafsson  
Förvaltningschef 

Bilagor: 

Genomlysning Samordningsförbunden 2020 



 

 

 

 

   

Samordningsförbunden 

inom Örebro län 

- Förbundsmedlemmarnas 
genomlysning av verksamheten 
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Sammanfattning 

En arbetsgrupp utsedd av medlemmarna har haft i uppdrag att redovisa och värdera 

förbundens verksamhet och resultat samt att reflektera kring och synliggöra 

möjligheter till utveckling av förbundens administration och att få mer enhetliga och 

jämförbara årsredovisningar. Genomlysningen lyfter bl.a. fram 

 

- att behovet av samordnade insatser för individer för att uppnå eller förbättra 

sin förmåga att förvärvsarbete har ökat vilket ställer krav på effektivare 

resursanvändning,  

 

- att det inte finns någon direkt koppling mellan medelstilldelning och resultat, 

 

- att det finns skillnader i  processer, arbetssätt och resultat som pekar på att 

tillförda resurser inte alltid används på ett fullt ut effektivt sätt, 

 

- att det finns en utvecklings- och förbättringspotential gällande uppföljning, 

redovisning och analys av verksamhetens resultat för att öka möjligheterna att 

kunna uttala sig om förbundens effektivitet, 

 

- att adekvat kompetens och tid för detta arbete saknas i dag och att en 

samordnad controllerfunktion skulle kunna ge effektivitetsvinster, 

 

- att medlemsrepresentationen i beredningsgrupperna bör säkerställas så att 

behovsanalyserna är tillräckligt förankrade i ordinarie verksamhet, 

 

- att ansökningar om externa medel, t.ex. från Europeiska socialfonden, kan ge 

ett bra resurstillskott om detta inte medför att de egna medlen ”läggs på hög” 

eller att insatser enbart startar för att det finns nya pengar utan tydliga mål. 

Samtliga finansierade insatser måste grundas i behovsanalysen och vara i 

enlighet med förbundets verksamhet.   

 

Arbetsgruppen har inte haft i uppdrag att överväga en sammanslagning av förbunden 

för en mer effektiv verksamhet utan i stället att se om detta kan uppnås genom en 

samordning av delar av administrationen. Genomlysningen visar att det finns en 

utmaning i att skapa en öppenhet inom förbunden för att bedriva ett närmare 

samarbete i de administrativa delarna. Utvecklings- och effektiviseringsarbeten inom 

förbunden förutsätter att förbunden ser ett värde i att följa upp, analysera och redovisa 

resultat på ett enhetligt och jämförbart sätt. 
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1. Bakgrund 

Inom Örebro län finns fyra fristående juridiska organisationer, s.k. samordnings-

förbund (i dagligt tal Finsamförbund). Ett samordningsförbund är en frivillig lokal 

samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera kommuner 

och Region Örebro län till vilket ingående parter gemensamt tillför medel för att 

samordnat kunna finansiera insatser i syfte att hjälpa personer med komplex 

problematik att återgå till eller komma in på arbetsmarknaden. Med samordnade 

insatser kan en effektivare resursanvändning uppnås genom att risken minskar att 

individer hamnar i en rundgång mellan parterna med kortsiktiga och ineffektiva 

insatser som följd. 

 

Möjligheten att bilda samordningsförbund har funnits sedan 2004 då lagen (SFS 

2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft. 

Samtliga av dessa parter måste medverka för att ett förbund ska kunna bildas. 

Förbundet leds av en styrelse i vilken varje förbundsmedlem/part är representerad 

med minst en ledamot och en ersättare. Verksamheten regleras av en förbundsordning 

fastställd av Regionens och kommunernas respektive fullmäktigeförsamlingar och i 

motsvarande beslutsinstanser hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 

Varje förbundsmedlem kan utse medlemsrepresentanter att ingå i ett medlemssamråd. 

Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ utan en gemensam 

övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning. De senaste 

åren har förbundsmedlemmarna vid dessa årliga medlems-/ägarsamråd1 lyft frågan 

om möjligheter att få till en mer enhetlig och lättillgänglig redovisning av förbundens 

insatser och resultat samt en ökad samordning av administrationen mellan de fyra 

förbunden. Frågorna har väckts dels utifrån att revisionens påpekanden framför allt 

varit inom dessa områden, dels för att administrationskostnaderna uppfattats som 

förhållandevis höga i relation till tillförda medel och resultat. 

 

I samband med att regionen behandlade förbundens årsredovisningar för 2018 

beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att inleda samtal med övriga 

förbundsmedlemmar om samordningsförbundens verksamhet och resultat. Med 

anledning av detta bjöd regiondirektören in övriga förbundsmedlemmar till ett möte i 

november 2019 för att undersöka om det fanns ett intresse att tillsätta en gemensam 

utredning som närmare analyserar och ger förslag på hur kraften i administrationen 

kan öka och därmed möjligheterna att få ut mer av tillförda medel i kärnverksamhet. 

Vid mötet gavs klartecken från medlemmarna till att starta en sådan utredning.  

                                                
1Medlemssamrådet ger förbundsmedlemmarna möjlighet att informera samordningsförbundet 

om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Samordningsförbundet kan i sin tur 

redovisa resultat och framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar. 

Medlemsrepresentanterna blir en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. 
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1.1 Begrepp och roller 
Samordningsförbund Ett fristående organ, dvs. en egen  juridisk person som kan 

finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser.  

 

Styrelse Varje samordningsförbund har en styrelse som beslutar om 

mål och riktlinjer för förbundets arbete samt hur den egna 

budgeten ska användas. Styrelsen utses av förbunds-

medlemmarna. Varje förbundsmedlem är representerad i 

styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Uppdraget 

som styrelseledamot är personligt, frivilligt och med rätt att 

uppbära arvode och ersättning från förbundet. Styrelse-

ledamot är personligt ansvarig för förbundets verksamhet.  

 

Beredningsgrupp Kopplat till respektive förbunds styrelse finns en 

beredningsgrupp bestående av tjänstemän utsedda av 

parterna. Den har inte något formellt ansvar i förhållande till 

förbundets styrelse utan är ett stöd vid förberedelser och 

förankring av förslag som ska tas upp i styrelsen. 

 

Förbundsmedlemmar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och 

Regionen. Andra begrepp för förbundsmedlemmarna är 

ägarna/parterna. Styrelsen ska verka utifrån en förbunds-

ordning som medlemmarna fattat beslut om i respektive 

fullmäktigeförsamling eller i motsvarande beslutande 

instanser. 

  

Förbundschef Styrelsen kan utse en tjänsteman som leder arbetet inom 

förbundet enligt styrelsens anvisningar. Den vanligaste titeln 

är förbundschef, vilken används inom länets fyra förbund.  

 

Målgrupp Samordningsförbundens insatser ska avse individer som är i 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna 

uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

Myndigheter Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är statliga 

myndigheter. Regionen och kommunerna inrymmer 

kommunala förvaltningsmyndigheter. I denna rapport avses 

med myndigheter samtliga parter om inte annat anges. 

Huvudman Samordningsförbundet får inte bedriva rehabiliterings-

verksamhet utan endast finansiera insatser som någon av 

ingående parter är ansvarig för/huvudman för. 



 

6 (40) Genomlysning samordningsförbunden Örebro län| Datum: 2020-06-01 Region Örebro län 
 

 

1.2 Uppdraget och dess genomförande  
En arbetsgrupp bestående av medlemsrepresentanter från respektive part har haft i 

uppdrag att reflektera kring och synliggöra möjligheter till utveckling av förbundens 

administration, inkl. samarbete mellan förbunden, samt hur förbundens redovisningar 

i årsredovisningarna kan bli mer lättillgängliga och enhetliga i syfte  

- att bidra till ökade förutsättningar för samordningsförbunden att kunna fatta beslut 

om finansiering av insatser/förändring av finansierade verksamheter utifrån 

individers behov av insatser och samhällets utmaningar och förändringar,  

- att en större andel individer i målgruppen får möjlighet att ta del av insatserna, 

- att ge jämlika möjligheter för individer i länet att få ta del av samordnade insatser,  

- att öka förbundsmedlemmarnas förutsättningar till insyn i och möjlighet att följa 

upp samordningsförbundens verksamhet samt  

- att ge medarbetare bättre förutsättningar att greppa förbundens verksamhet. 

  

Arbetsgruppen har även haft i uppdrag  

- att redovisa och värdera förbundens verksamhet och resultat i förhållande till 

syftet med verksamheten, dvs. att verka för att individer uppnår eller förbättrar sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

 

På grund av det ansträngda ekonomiska läget inom såväl regionen som de ingående 

kommunerna har en utgångspunkt i uppdraget också varit att medlemmarna ser att 

möjligheter till utökning och breddning av förbundens uppdrag i stor utsträckning 

behöver lösas med andra medel än ökade bidrag från förbundsmedlemmarna.  

Arbetets genomförande 

Arbetsgruppens har bestått av medlemsrepresentanter från respektive förbund, dvs. 

chefer för arbetsmarknads- och integrationsenheter, försörjningsstöd och individ och 

familj samt samverkansansvarig och enhetschef från Försäkringskassan och 

sektionschef inom Arbetsförmedlingen. Utredare på regionkansliet har varit 

processledare för genomlysningen och dessutom representerat regionen i 

arbetsgruppen. De fyra förbundscheferna har utgjort referensgrupp.  

Styrgrupp för genomlysningen har varit regiondirektören, samtliga 

kommunchefer/kommundirektörer samt chef för Försäkringskassan och chef för 

Arbetsförmedlingen. Slutrapport ska överlämnas till styrgruppen senast 1 juni 2020.  

Avgränsning i uppdraget 

Arbetsgruppen har inte haft i uppdrag att överväga och ta fram förslag på organisering 

av verksamheten i övrigt, dvs. att slå samman de fyra samordningsförbund till ett 

länsförbund. Arbetsgruppen har dock haft utrymme att redovisa ytterligare 

information, utöver det som angetts i direktivet, som man ser kan vara av värde för 

framtida utvecklings- och effektiviseringsarbeten.  
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2. Målgrupp för finansiell samordning 

Den finansiella samordningen ska enligt lagen inriktas på en särskild målgrupp, dvs. 

människor med så pass komplicerade behov att de är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser från flera rehabiliteringsaktörer för att uppnå eller förbättra sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete. Målsättningen är att föra den enskilde ut på 

arbetsmarknaden och bort från ett långvarigt samhälleligt försörjningsbehov.  

Målgruppen har därför avgränsats till personer i yrkesverksam ålder mellan 20-64 år. 

Yngre och äldre personer kan dock ingå om de av något skäl kan hänföras till gruppen 

förvärvsaktiva. I dag omfattas i regel individer mellan 16-65 år då förbunden lägger 

mycket fokus på unga och unga vuxna, dvs. åldersgruppen 16-29 år.  

 

I förarbetena (prop. 2002/03:132) till lagen om finansiell samordning uppskattades 

antalet personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppgå till ca 5 

procent av den arbetsföra befolkningen. Vid den tidpunkten ca 280 000 individer på 

riksnivå. För ca 100 000 av dessa individer (35 %) bedömde man dock att det bedrevs 

samordnade insatser (2 procent av den yrkesverksamma befolkningen).  

2.1 Målgruppen inom Örebro län 
I Örebro län uppgår målgruppen till drygt 9 000 individer utifrån det antagande som 

gjordes i förarbetena till lagen, dvs. att den uppgår till 5 procent av den arbetsföra 

befolkningen. Sedan lagens tillkomst 2004 har målgruppen därmed ökat med ca 500 

individer, dvs. med 6 procent, emedan befolkningen i stort ökat med 11 procent.  

 

Tabell 1. Befolkning och total målgrupp för samordnade insatser i Örebro län  

 Befolkning 

Örebro län 

Antal i åldern 16-64 år 

(arbetsför befolkning) 

Total målgrupp 

(5 % av arbetsför befolkning) 

2000 273 615 170 154   8 500 

2002 273 412 171 527 8 600 

2009 277 732 175 830  8 800 

2019 304 805  182 807  9 100 

Diff. 2002 (2009) 11% (10%) 6 % (4 %) 

 

6 % (ca 3%) 

 

Den arbetsföra befolkningens andel av den totala befolkningen har minskat under 

denna period. Jämfört med 2009 (då samtliga förbund i länet var på plats) har den 

minskat från 63 procent till knappt 60 procent i Örebro län. Försörjningsbörda har 

därmed ökat för dem som arbetar, dvs. allt färre får försörja allt fler.  

 

Befolkningsökningen beror i huvudsak på en ökad invandring till Sverige, vilket 

innebär att sammansättningen i befolkningen har förändrats. Det senaste decenniet har 
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andelen utrikesfödda i länet ökat från 10 procent till 17 procent. På kommunnivå är 

andelen högst i Hällefors och Ljusnarsberg (22/19) och lägst i Lekberg och 

Askersund (7/9) . Diagrammen visar befolkningsutveckling i Örebro län sedan 2009.  

 

  

Kolada.se. 

 

Utrikes födda har generellt sett sämre hälsa än resten av befolkningen. Se 

Folkhälsomyndighetens rapport Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader 

i hälsa utifrån födelseland samt Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa hos 

asylsökande och nyanlända (2015), där 20-30 procent av de asylsökande och 

flyktingar som kommer till Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa i någon form. 

Utrikesfödda har även generellt sett lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet, 

bl.a. på grunda av att det tar tid att etablera sig i ett nytt land och att det finns 

särskilda utmaningar i form av språksvårigheter. Under senare år har detta förstärkts 

av att många kommer från krigsdrabbade länder eller utvecklingsländer med låg 

utbildningsnivå eller ingen utbildning alls. Långvarig arbetslöshet, sjukdom och 

funktionshinder utgör en riskfaktor att hamna i en rundgång mellan olika aktörer. 

 

I februari låg arbetslösheten i Örebro län på 8,5 procent, vilket innebär en ökning i 

samtliga kommuner det senaste året, varav mest i norra länsdelen. Till följda av den 

nu pågående Coronaepidemin befaras den dock öka ytterligare. Omkring hälften av de 

arbetslösa har förgymnasial utbildning och ca 30 procent gymnasieutbildning. I 

Sydnärke och i Lekeberg och Örebro har antalet arbetslösa med endast förgymnasial 

utbildning öka med ca 30 procent det senaste året. I norra länsdelen och i Västra 

(Degerfors och Karlskoga) är ökningen det senaste året marginell (1%).   

 

Arbetslösheten skiljer sig åt mellan olika grupper. Bland utrikesfödda ligger den på 

24 procent jämfört med 4,3 procent för inrikes födda. Av de inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i februari var drygt hälften utrikesfödda, i huvudsak med 

utomeuropeisk bakgrund. Arbetslösheten är även högre bland ungdomar. Sedan 
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början på 2000-talet har den hållit sig på relativt höga nivåer. Även i ett internationellt 

perspektiv har Sverige en hög arbetslöshet bland ungdomar 15-24 år och den ligger 

långt över EU-snittet.  

 

Arbetslösheten har ökat både bland personer med och utan funktionsnedsättning, med 

undantag för Sydnärke där den minskat bland personer med funktionsnedsättning, 

förutom i Kumla. I Norra länsdelen ses ökningen främst bland personer med 

funktionsnedsättning och i Västra (Karlskoga, Degerfors) bland dem utan, där den 

ökat med tre gånger så mycket. I Lekeberg och Örebro har arbetslösheten ökat i båda 

grupperna, dock mest bland personer med funktionsnedsättning.  

I  april 2020 var drygt 40 procent av de 12 735 inskrivna på Arbetsförmedlingen 

långtidsarbetslösa2. Detta motsvarar drygt 5000 individer. 

 

Även långvarig sjukdom utgör en riskfaktor att hamna i en rundgång mellan olika 

aktörer. Närmare 40 procent av alla pågående sjukskrivningar har pågått över ett år 

vilket omfattar 1 816 individer (2020-02). Sjukskrivningarna har totalt sett minskat 

sedan inledningen på 2000-talet. I mars låg sjukpenningtalet (antalet utbetalade 

nettodagar med sjuk- eller rehabiliteringspenning per försäkrad 16-64 år och år) i 

Örebro län på 9,0. Sjukpenningtalet är högst i Karlskoga följt av Degerfors, 

Ljusnarsberg och Kumla. Oroväckande är att andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa 

fortsatt ökat. Psykiska sjukdomar står nu för 44 procent av alla pågående 

sjukskrivningar i länet, varav hälften utgörs av stressrelaterade besvär där 

utmattningssyndrom är en ökande grupp. Individer under 40 år svarar för 35 procent 

av alla pågående sjukskrivningar, varav de psykiska diagnoserna dominerar, i 

huvudsak stressrelaterade besvär3. Sjukskrivningar för psykisk ohälsa tenderar att bli 

längre än för andra diagnoser och återgången i arbete blir därmed svårare. Sedan 

inledningen på 2000-talet har regelverket dessutom ändrats, det har blivit svårare att 

få en sjukersättning (förtidspension). Många hamnar därför i stället i långa 

sjukskrivningar.  

 

Antalet individer med aktivitetsersättning (AE) har dock ökat sedan inledningen på 

2000-talet. Individer upp till 30 år kan vid varaktigt nedsatt arbetsförmåga (1-3 år) på 

grund av sjukdom få AE. December 2019 uppbar ca 1000 individer i Örebro län AE. 

Omkring 70 procent av dessa har en psykiatrisk diagnos, där autism/Asperger utgör 

en stor andel. Flertalet övergår vid 30 års ålder till annan offentlig försörjning, 

framför allt sjukersättning (förtidspension). December 2019 uppbar 7 900 individer 

sjukersättning. 

                                                
2 Den som är 25 år eller äldre räknas som långtidsarbetslös efter 12 månader och den som är 

yngre än 25 år efter 6 månader. 
3 Statistik från Försäkringskassan feb 2020. RFV REDOVISAR 2004:4 visar att de psykiska 

sjukdomarna stod för 14 procent av sjukskrivningarna i slutet på 1980-talet och 30 procent 

2003. Se även FK: Psykisk ohälsa, Korta analyser 2016:2 samt Korta analyser 2017:1. 
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2.1.1 Reflektioner i arbetsgruppen  

Arbetsgruppen konstaterar att det är svårt att närmare ange målgruppens storlek i 

länet på grund av skilda uppföljnings- och statistiksystem. Vid antagande om att den 

uppgår till ca 5 procent av den arbetsföra befolkningen uppgår den i dag till 9 100 

individer inom Örebro län, dvs. en ökning med 500 individer sedan lagens tillkomst 

2004. Befolkningsutvecklingen pekar dock på att andelen individer i arbetsför 

befolkning som är i behov av fördjupade eller samordnade rehabiliteringsinsatser för 

att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete har ökat och fortsatt kan antas 

komma att öka. Arbetsgruppen har därför gjort ett försök att uppskatta målgruppen 

utifrån inhämtad statistik från respektive part. Denna sammanställning pekar på att 

målgruppen i dag uppgår till ca 11 500 individer inom Örebro län. (Se vidare bilaga 1 

och bilaga 2). Påpekas bör att dessa siffror inte fångar alla individer i målgruppen. 

Det finns t.ex. arbetslösa som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller individer 

som inte uppbär någon form av offentligt stöd, exv. den ökande gruppen unga 

hemmasittare. 

 

Understrykas bör att ingående myndigheter själva svarar upp för en stor del av 

behovet av samordnade insatser till målgruppen. Utbudet av insatser har också ökat 

utifrån utökade myndighetsuppdrag. Det finns även ett utökat utbud av insatser från 

andra aktörer än samordningsförbunden. Ökade möjligheter finns också att ansöka om 

medel från andra myndigheter samt Europeiska socialfonden för projekt riktat mot 

målgruppen.  

3. Ordinarie verksamheters uppdrag och 
samverkan  

Ingående parter i samordningsförbunden har i uppdrag att inom sin myndighet eller 

tillsammans med andra rehabiliteringsaktörer arbeta med rehabiliteringsinsatser till 

personer i behov av fördjupade eller samordnade insatser för att närma sig eller 

komma i arbete. Många av individerna har en kombination av medicinska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov vilket kräver en fungerande samverkan 

mellan myndigheterna/aktörerna för att rehabiliteringen ska bli effektiv. Enligt 

förvaltningslagens 8 § ska myndigheterna också samverka. Arbetsgivaren  har också 

ett ansvar för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för sina anställda, 

inom eller i anslutning till den egna verksamheten. 

 

Försäkringskassans uppdrag 

Försäkringskassan (FK) ska utreda behov av arbetslivsinriktade åtgärder och 

samordna insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten och andra aktörer för att individer ska kunna återgå i arbete eller bli 

arbetssökande. Myndigheten samordnar även insatserna för personer med 
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aktivitetsersättning. Samordningsansvaret gäller även den som inte är försäkrad men 

som har en sjukdom som sätter ned arbetsförmåga med minst en fjärdedel och som är 

i behov av samordnad rehabilitering.  

 

Arbetsförmedlingens uppdrag 

Arbetsförmedlingen (AF) har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering 

genom arbetsmarknadspolitiska program, i syfte att arbetssökanden ska kunna finna, 

få behålla eller återgå till en anställning. Personer erbjuds arbetsförberedande 

insatser (t.ex. vägledningssamtal, gruppaktiviteter och utredande insatser) och/eller 

arbetslivsinriktade insatser (t.ex. arbetsträning eller arbetspraktik). Individen har i 

dessa fall tillgång till AF: s specialister och kan även få arbetshjälpmedel. 

Huvuddelen av programinsatserna riktas till personer som står relativt långt från 

arbetsmarknaden och är därför s.k. ramprogram som innefattar en kombination av 

olika insatser (arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, förstärkt arbetsträning, 

utbildning inom kommunal vuxenutbildning/folkhögskola/yrkeshögskola/universitet/ 

högskola). Vid deltagande i dessa program, dvs. jobbgarantin för ungdomar 

(ungdomar under 25 år),  jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet 

(nyanlända) kan individen få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller 

etableringsersättning. Utöver särskilt ansvar för nyanlända invandrares etablering i 

arbets- och samhällslivet har AF ett särskilt ansvar för personer med 

funktionsnedsättning. Därmed ska man också säkerställa övergången från skola till 

arbetslivet för unga med funktionsnedsättning.  

 

Arbetsförmedlingen samverkar framför allt med Försäkringskassan i det förstärkta 

samarbetet (se nedan) samt med kommunerna när det gäller arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser för personer som uppbär försörjningsstöd som är sjukskrivna 

eller långtidsarbetslösa, i syfte att dessa ska komma i eller närma sig ett arbete.  

 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förstärkta samarbete 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har uppdrag att samarbeta gällande 

individer som har en sjukdom/funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan 

med minst en fjärdedel och som är i behov av arbetsförberedande eller arbetslivs-

inriktade insatser. En gemensam kartläggning (GK) görs tillsammans med individen 

för kartläggning och bedömning av om förutsättningar finns för individen att hen ska 

/kan gå vidare till det förstärkta samarbetet. Även andra aktörer kan medverka. 

Bedömningen avgörs av individens behov och förutsättningar. GK kan utmynna i 

insatser hos AF, kommunen/annan aktör eller ingen insats alls. Valet av insats 

bestäms av individens aktivitetsnivå, dvs. i vilken omfattning (antal timmar) 

individen har kapacitet att delta i insatser trots nedsatt arbetsförmåga. Det förstärkta 

samarbetet avslutas när individen inte längre är i behov av insatsen eller 

arbetsförmågan inte är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.  
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Kommunernas uppdrag 

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen ska få det 

stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten ansvarar för den enskildes sociala 

rehabilitering i enlighet med socialtjänstlagen, att ge råd, stöd, service, sysselsättning 

och behandling. Kommunen driver numer egna arbetsmarknadsenheter (AME) som 

erbjuder arbetsförberedande insatser, arbetsprövning och arbetsträning till dem 

som står långt från arbetsmarknaden som får och därmed har rätt till försörjningsstöd. 

Insatser ges också om det inte är möjligt att ge en arbetslös person insatser inom 

ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag eller om planeringen där inte varit tillräcklig. 

Kommunen kan även erbjuda vuxenutbildning och utbildning inom folkhögskola.  

 

Kommunerna ska också tillhandahålla daglig verksamhet till dem som omfattas av 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . Kommuner 

kan också bedriva verksamhet med personligt ombud som är ett stöd för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar, vilket kan delfinansieras med statsbidrag. 

 

Regionens uppdrag 

Hälso- och sjukvården ansvarar för medicinsk rehabilitering, dvs. att ge insatser som 

ska leda till att en person så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska 

och psykiska funktionsförmåga. Hälso- och sjukvården har numer även ett lagstadgat 

ansvar4 för att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som är i 

behov av detta för att kunna återgå till eller träda in i arbetslivet. Detta omfattar 

personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.  

Vården samverkar med Försäkringskassan (FK) gällande sjukskrivna patienter genom 

de avstämningsmöten som FK kallar till, där förutom FK, den försäkrade, vårdgivaren 

och ev. patientens arbetsgivare/Arbetsförmedlingen deltar, för att klarlägga det 

medicinska tillståndet och arbetsförmågan samt möjligheter till rehabilitering. Mötet 

avslutas med en åtgärdsplan. Vården ska vidare upprätta en samordnad individuell 

plan (SIP) med Socialtjänsten när en individ har behov av insatser både från 

socialtjänsten och också vården.  

 

Övriga aktörer 

Det finns även andra aktörer som tillhandahåller insatser till målgruppen genom egna 

avtal med någon av parterna. Regionen och Örebro kommun är även medfinansiär i 

Stiftelsen Activa. Activa driver också projekt finansierade av Europeiska socialfonden 

(ESF), f.n. ett projekt (Individual Placement Support/IPS) där Regionpsykiatrin 

remitterar patienter som bedöms klara av behandling och arbetsträning samtidigt. I 

början på året stoppades dock intaget p.g.a. det ekonomiska läget men de 110 

deltagare som är aktiva kan fortsätta arbetsträna till juni 2021. 

                                                
4 Enligt lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter 
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4. Finansiell samordning inom Örebro län 

4.1 Samordningsförbund inom Örebro län 
Det finns i dagsläget 80 samordningsförbund i landet varav fyra inom Örebro län:  

- Finsam Lekeberg och Örebro 

- Samordningsförbundet Sydnärke 

- Finsam Degerfors/Karlskoga  

- Samordningsförbundet Norra Örebro län – SOFINT 

 

Den yttersta ledningen för ett samordningsförbund är dess styrelse i vilken varje 

förbundsmedlem/part ska vara representerad med minst en ledamot och en ersättare. 

Från kommun och region är det politiker som representerar respektive organisation 

medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser tjänstemän i styrelsen. 

Styrelsen beslutar kring vilka insatser som förbundet ska finansiera samt ansvarar för 

uppföljning och utvärdering av dessa. Budget och årsredovisning ska årligen upprätta. 

Innan budget fastställs ska samråd ske med medlemmarna om budgeten. Samtliga 

styrelser har utsett en förbundschef som leder arbetet enligt styrelsens anvisningar.  

 

Kopplat till förbundet finns en beredningsgrupp bestående av tjänstemän utsedda av 

parterna. Gruppen har inte något formellt ansvar i förhållande till förbundets styrelse 

utan är ett stöd vid förberedelser och förankring av förslag till styrelsen. Utsedda 

representanter utgör vidare en länk mellan förbundet och myndigheternas ordinarie 

verksamhet vid analyser av vilka behovsgrupper som bör prioriteras i de 

finansierade insatserna, vilka insatser som behöver utvecklas respektive avvecklas 

samt behov av nya projekt. Representanterna ska sprida nya arbetsmetoder och 

förhållningssätt i sina organisationer och medverka till lokal samverkan. I tre förbund 

fungerar den som styrgrupp för finansierade insatser. Finsam Lekeberg och Örebro 

har dock infört lokala styrgrupper för de projekt som man finansierar.  

 

Figur 1. Samordningsförbund i Örebro län; ledamöter & ersättare i styrelse och beredningsgrupp   

Förbund Lekeberg/Örebro Sydnärke Degerfors/Karlskoga SOFINT 

Styrelse 5 ledamöter 

5 ersättare 

7 ledamöter 

7 ersättare 

5 ledamöter 

5 ersättare 

7 ledamöter 

7 ersättare  

Ingående 

parter 

Regionen 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Kommuner:  

Örebro 

Lekeberg 
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Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Kommuner: 

Askersund 

Hallberg 

Kumla 

Laxå 
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Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Kommuner: 

Degerfors 

Karlskoga 

Regionen 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Kommuner: 

Lindesberg 

Hällefors 

Ljusnarsberg 

Nora 

Berednings- 

grupp 

6 ledamöter 

2 ersättare 

9 ledamöter 

9 ersättare 

8 ledamöter  

3 ersättare 

10 ledamöter  

1 ersättare 

Samtliga 12 kommuner i länet omfattas av den finansiella samordningen. Se  www.finsamorebrolan.se/ 
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4.1.1 Reflektioner i arbetsgruppen 

Eftersom styrelseledamöterna agerar utifrån egna mandat är det viktigt att styrelsens 

ansvar och befogenheter har förtydligats i respektive förbundsordning. Utifrån detta 

är det viktigt att styrelsen i sin tur har förtydligat ansvar och befogenhet för 

förbundschefen samt beredningsgruppens roll inkl. relationen dem emellan. 

 

Det finns vissa riskfaktorer förenat med den finansiella samordningens konstruktion. 

Omval av ledamöter i styrelsen vart fjärde år medför att nya ledamöter i regel behöver 

ganska lång tid på sig för att sätta sig in i uppdraget. Mycket vilar på att ledamöterna 

snabbt kommer in i sitt uppdrag eftersom de ska agera utifrån eget mandat. Det har 

inom vissa förbund även funnits ett problem med närvaro i styrelsen.  

När det gäller kopplingen till medlemmarna så vilar mycket på en fungerande 

beredningsgrupp. Den utgör en kunskaps- och kvalitetssäkring, då representanterna 

förväntas vara experter på sina organisationers uppdrag och möjligheter. Förbunds-

medlemmarna behöver därför vara uppmärksamma på hur den egna representationen 

ser ut i respektive beredningsgrupp. Inom vissa förbund har det varit fördröjningar 

i/svårt med tillsättandet av representanter i dessa. Vid svag representation från någon 

av parterna riskerar behovskartläggningar och förslag till styrelsen att enbart spegla 

en/några parters behov eller förbundschefens uppfattning. Noteras kan att medlems-

representationen är minst i det största förbundet, Finsam Lekeberg/Örebro. 

4.2 Behovsgrupper/målgrupper  
Målgruppen för den finansiella samordningen är individer som är i behov samordnade 

rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 

att utföra förvärvsarbete. I förarbetena till lagen (prop. 2002/03:132) gjordes ett 

försök att definiera målgruppen. Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa och 

särskilt arbetslösa sjukskrivna pekades då ut som grupper ofta i behov av samordnade 

insatser för att kunna återgå i arbete eller komma ut på arbetsmarknaden. Statens 

lyfter numer fram långtidssjukskrivna, unga med funktionshinder och unga med 

aktivitetsersättning5 som prioriterade grupper.  

 

Samtliga förbund har angett att man särskilt riktar sin verksamhet till personer med 

psykisk ohälsa och/eller någon form av funktionsnedsättning. Det framgår även att 

man försöker prioritera yngre personer. Finsam Degerfors/Karlskoga gör löpande 

prioriteringar utifrån behovsinventering i sin beredningsgrupp. Övriga förbund lyfter 

fram särskilda grupper eller prioriteringsordning i sina årsredovisningar. 

Samordningsförbundet Sydnärke har angett att man under 2019 riktat särskild 

uppmärksamhet på arbetslösa personer med bristande kunskaper i svenska språket 

och som har någon form av funktionsnedsättning.  

                                                
5 Aktivitetsersättning utbetalas för dem som är mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller 

en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta under minst ett år. 
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Finsam Lekeberg/ Örebro har angett att man under 2019 även prioriterat  

- Ungdomar/unga vuxna med psykosocial problematik 

- Individer som har varit sjukskrivna och eller arbetslösa under lång tid  

 

SOFINT har delat in målgruppen i tre grupper med olika prioritet:  

1. Unga i ålder 16-29 år 

2. Person med aktivitetsersättning 

3. Alla i arbetsför ålder, 18-65.  

4.2.1 Reflektioner i arbetsgruppen  

Arbetsgruppen har titta närmare på målgruppen inom Örebro län, sammansättning 

och storlek i jämförelse med vid tidpunkten för lagens tillkomst 2004. Analysen visar 

att det skett en förändring i demografin och i befolkningens sammansättning som 

indikerar att behoven av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser har ökat i samtliga 

länsdelar, dock med lite olika omfattning. Analysen kan förhoppningsvis utgöra en 

grund i beredningsgruppernas fördjupade behovsanalyser. Inom arbetsgruppen har 

framförts att större kostsamma kartläggningar borde kunna samordnas mellan 

förbunden eller att man drar nytta av varandras erfarenheter och underlag i stället för 

att var och en gör egna större kostsamma kartläggningar. Parternas ordinarier uppdrag 

och målgruppen är desamma i förbunden. Lokala variationer kan dock förekomma 

gällande vilka behov inom målgruppen som täcks av de lokala insatserna och vad som 

inte gör det. Behovsinventering, dvs. vilka insatser som bör prioriteras bör diskuteras 

löpande i förbundets beredningsgrupp.  

 

Arbetsgruppen har även reflekterat kring vilka behov inom målgruppen, inkl. vilka 

grupper det gäller, som ordinarie verksamheter har svårt att tillmötesgå med 

rehabiliteringsinsatser alternativt inte har passande insatser för och som därmed bör 

kunna hänvisas till insatser finansierade av samordningsförbunden (finsam). 

En grupp som lyfts är individer som har en nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom eller 

funktionsnedsättning/riskera sådan nedsättning som inte klarar av det aktivitetskrav 

som ställs inom Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens (AF) förstärkta 

samarbete6 och som därför kan vara i behov av förstegsinsatser så att de kan klara av 

och tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser.  

 

Vidare finns en grupp som inte har beviljats sjukpenning/fått indragen sjukpenning 

eftersom Försäkringskassan (FK) bedömt att de inte har en sjukdom som sätter ned 

arbetsförmågan med minst en fjärdedel, vilket är kravet för sjukpenning. Dessa 

individer anser dock själva att de är så pass sjuka att de inte klarar av att stå som 

                                                
6
 Avser individer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom/funktionsnedsättning med minst en fjärdedel av det man 

är försäkrad för enligt SGI eller riskerar en sådan nedsättning och som är i behov av arbetsförberedande eller 
arbetslivsinriktade insatser. Gäller både anställda och arbetslösa. Samarbetet omfattar individer med sjukpenning, 

aktivitetsersättning och dem med försörjningsstöd som är beviljad samordnad rehabilitering.  
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arbetssökande på Arbetsförmedlingen (AF) och de är ofta inte heller aktuella för 

insatser inom kommunernas arbetsmarknadsenhet (AME) eftersom de inte har rätt till 

försörjningsstöd. Även dessa individer kan ha ett behov av finsaminsatser i form av 

arbetsförberedande insatser i lägre omfattning. FK gör i dag bedömningen att om en 

individs arbetsförmåga inte bedömts vara nedsatt på grund av sjukdom med minst en 

fjärdedel så är hen inte i behov av insatser för att återfå arbetsförmågan. Frågan är 

dock var dessa personer hamnar, där det t.ex. kan vara sociala faktorer som påverkar. 

Det kan vara ett stort steg att gå från hel sjukskrivning till och att skriva in sig som 

arbetssökande på AF och stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Dessa 

individer behöver stöd och insatser för gradvisa stegförflyttningar mot arbete.   

Inom AF finns även en grupp som inte har kunnat tillgodogöra sig insatser och där 

resurserna bedömts som uttömda och som skulle kunna vara aktuella för finsam. 

 

Primärvården ser ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser för individer med 

utmattningssyndrom, som är en följd av långvarig stress som pågått under minst ett 

halvår utan tillräcklig återhämtning. Det är ofta fråga om en kombination av 

psykosocial stress på arbetet och privatlivet och det tar i regel mycket lång tid att 

återhämta sig. Det är i regel diffusa besvär vilket medför att det kan vara svårt för 

arbetsgivaren att anpassa arbetsuppgifterna. Vårdens och arbetsgivarens 

rehabiliteringsinsatser kan därmed uppfattas som uttömda. ReDO™-metoden är ett 

evidensbaserat behandlingsprogram där personerna med hjälp av arbetsterapeut får 

kartlägga sina egna aktivitetsmönster, vilka vardagliga sysslor som finns i mönstret. 

Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att 

behålla/förstärka. Finsam Degerfors/Karlskoga har utvecklat ett samarbete med 

Karolina vårdcentral som innebär att individer med utmattningssyndrom kan få 

insatser genom Redo-metoden7 inom ramen för förbundets Coachingteam. Övriga 

förbund har haft utbildningar riktat mot medlemmarna kring ReDO-metoden. 

Individer med utmattningssyndrom bör således kunna vara aktuella inom finsam, 

även om man fortfarande har sin anställning kvar. I vissa fall finns behov av 

ytterligare insatser, utöver det som ligger i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, som 

är begränsat till åtgärder inom/i anslutningen till den egna verksamheten. 

 

Psykiatrin ser ett stort behov av arbetslivsinriktade insatser för personer som får 

behandling, särskilt yngre individer, i syfte att motverka passivitet. Många uppbär 

aktivitetsersättning, men även sjukpenning, försörjningsstöd eller ingen ersättning 

alls. När det gäller dem som uppbär försörjningsstöd bör i första hand undersökas om 

dessa insatser kan tillgodoses inom kommunernas AME, men om detta inte är möjligt 

bör samordningsförbunden kunna vara ett alternativ.  

 

                                                
7 ReDO-metoden är en gruppbehandlingsmetod som arbetsterapeuter leder och använder sig av. Det är ett redskap för 

bättre balans mellan arbete och hälsa och som utvecklats för kvinnor med stressrelaterad ohälsa. 
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Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF) har i uppdrag att arbeta för att 

förbunden prioriterar långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga 

som har aktivitetsersättning (AE). En nyligen gjord studie av FK i Örebro8 visar att 

arbetslivsinriktad rehabilitering riktad mot unga med AE ger resultat. Stödet ges inom 

finsamförbunden, Activa och av Arbetsförmedlingen men frågan är om detta är 

tillräckligt. En tidigare effektutvärdering av insatser för unga med AE visade att 

insatsen Supported Employment (SE) lyckades bäst med att få deltagare i arbete 

eftersom dessa deltagare i högre utsträckning än i övriga studerade insatser (t.ex. det 

förstärkta samarbetet) kom ut i anställningar med stöd, där chansen att bli kvar i 

arbetet är större. Finsam Lekeberg/Örebro har sett störst förändring inom försörjning 

före och efter insats för individer med aktivitetsersättning.  

Regeringen anser även att unga som inte bedöms ha rätt till aktivitetsersättning ska 

kunna få den hjälp och det stöd de behöver för att på sikt kunna arbeta eller studera. 

Enligt arbetsgruppen skulle Försäkringskassan kunna hänvisa dessa individen till 

samordningsförbundens Mottagningsteam för gemensam kartläggning av sina behov.  

 

Det finns även en växande grupp unga individer som varken arbetar eller studerar 

(s.k. unga hemmasittare), ofta med psykisk ohälsa/psykosocial problematik. Många 

uppbär inte någon ersättning alls från samhället. Svaga utbildningsresultat ger sämre 

förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att fånga denna grupp 

som riskerar långvarigt utanförskap, bl.a. via förbundens Mottagningsteam.  

 

Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar (18-20 år) som avbrutit sin 

skolgång och ska erbjuda dessa personer lämpliga åtgärder, i först hand utbildning. 

Om detta inte möjligt bör samordningsförbunden kunna vara ett alternativ. Finsam 

Degerfors/Karlskoga har genomfört ett projekt med denna målgrupp i samarbete med 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Skolan finns också 

med i Mottagnings- och Coachingteamet och kommunernas aktivitetsansvar (KAA) 

för unga samordnas via Finsam. KAA-samordnare finns även med i Lekebergs 

mottagningsteam. I Finsam Lekeberg/Örebro och Samordningsförbundet Sydnärke 

pågår kartläggningsarbeten kring målgruppen unga för att se behov av insatser. 

 

Det är relevant både ur ett samhälls- och individperspektiv att samordningsförbunden 

prioriterar yngre individer/unga vuxna. Effekten av arbetslivsinriktade rehabiliterings-

insatser är i regel högre bland yngre som inte varit utanför arbetslivet så lång tid. 

Enligt forskningen blir det allt svårare att komma tillbaka/träda in i arbetslivet ju 

längre man är utanför detta. Yngre har ett långt arbetsliv framför sig och ett livslångt 

utanförskap blir därmed särskilt kostsamt för individen och samhället.  

                                                
8 ”Viktigt med förståelse att det behöver ta tid”. Unga vuxna med aktivitetsersättning – en 

behovsinventering. Den 2 december 2019. Försäkringskassan Örebro. 
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4.3 Medel för finansiell samordning av insatser  

Medlemsbidrag 

Enligt lagen om finansiell samordning ska Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen bidra med hälften av medlen till finansiell samordning. Den 

region som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner 

som deltar med en fjärdedel. För verksamhetsåret 2020 har länets fyra 

samordningsförbund sammanlagt tillförts 22 794 000 kr i bidrag av förbunds-

medlemmarna. Jämfört med 2009 är det en ökning med ca 3 mnkr, dvs. 16 procent.  

 

 

 

Extra medel 

Två av förbunden har haft extra medel, utöver medlemmarnas bidrag, under perioden 

2017-2019.  Samordningsförbundet Sydnärke har erhållit medel från Tillväxtverket 

under 2018 och 2019 (240 tkr resp. 1,1 mkr). 2018 förbrukads 166 tkr och 2019 

förbrukades 783 tkr av dessa. Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har erhållit 

medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under 

perioden 2017 -2019 (600 tkr, 750 tkr resp. 527 tkr). Samtliga medel har förbrukats 

respektive år. Dessa medel ingår inte i ovan redovisad medelstilldelning. 

Eget kapital 

I princip alla förbund har genom åren brottats med stora egna kapital (sparade medel), 

vilket i vissa fall påverkat resurstilldelningen. 2017 gjorde staten en justering i sin 

fördelningsmodell av medel till samordningsförbunden vilket också påverkade några 

förbunds medelstilldelning 2018. Nationella rådet9 rekommenderar att det egna 

                                                
9 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen 

bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell 

0

2

4

6

8

10
Medelstilldelning respektive förbund (mnkr)

Lekeberg &Örebro Sydnärke Degerfors/Karlskog SOFINT



 

Region Örebro län Genomlysning samordningsförbunden Örebro län | Datum: 2020-06-01 19 (40) 
 

kapitalet högst ska uppgå till 20 procent av tilldelade medel, eftersom de medel som 

tilldelas förbunden bör omsätts i kvalitativt god verksamhet för målgruppen för att 

den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet. 2018 och även 2019 uppgick 

det samlade egna kapitalet för förbunden till 5,6 mkr (24 % av tilldelade medel).  

 

 

 

Diagrammen nedan visar förhållandet mellan medelstilldelning och eget kapital per 

förbund. Diagrammen visar att det största förbundet Finsam Lekeberg/Örebro har haft 

störst problem att hålla det egna kapitalet på högst den nivå som Nationella rådet 

rekommenderar. Finsam Degerfors/Karlskoga har haft minst problem där det egna 

kapitalet i princip hela tiden legat strax under den rekommenderade nivån. 

 

 

                                                
samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens 

intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig. 
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4.3.1 Reflektioner i arbetsgruppen 

Förbunden kan söka extra medel för insatser till målgruppen från andra än parterna. 

Europeiska socialfonden (ESF) ser t.ex. finsam som en viktig samordningspart. De 

extra medel som erhålls bör ses som ett komplement till medlemsbidraget för att svara 

upp mot ökade behov av insatser samt möjlighet att driva specifika projekt och 

utveckla nya arbetssätt. Det är dock viktigt att sådana medel inte medför att de egna 

medlen ”läggs på hög” eller att insatser startar för att det finns nya pengar. Samtliga 

finansierade insatser måste vara evidensbaserade samt grundas i behovsanalysen och 

vara i enlighet med förbundets verksamhet. Det är viktigt att projektansökningarna är 

väl förankrade internt hos medlemmarna.  
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5. Samordningsförbundens verksamhet 

I förbundens uppdrag ingår att samordna ingående parters tillförda resurser och 

finansiera individinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda individer i 

målgruppen. Förbunden kan även finansiera insatser/aktiviteter gentemot parternas 

handläggare och vårdpersonal, i  syfte att förbättra deras samverkansmöjligheter 

runt de enskilda individerna. Det kan vara fråga om utbildningsinsatser för att öka 

kunskapen om målgruppen och varandras uppdrag, aktiviteter för att hitta nya 

arbetssätt och samverkansmetoder, t.ex. för gemensamma individuella rehabiliterings-

planer som kan ge en effektivare rehabiliteringsprocess för individen. Behovs-

kartläggningar kan också inrymmas under sådana strukturövergripande insatser.  

Integrerad samordning via Mottagnings- och Coachingteam  

Tidigare finansierade förbunden individinriktade insatser i olika temporära projekt. 

För att undvika kostsamma projekt som inte implementerades i ordinarie verksamhet 

samt för att snabbt kunna ställa om efter behov finansierar man numer sådana insatser 

i huvudsak genom en integrerad samordning via ett Mottagningsteam (MT) och ett 

Coachingteam (CT). Teamen bemannas med inlånad personal från medlemmarna.  

Till MT kan individer mellan 16-65 år vända sig för att få en gemensam kartläggning 

av sina behov. Även handläggare och vårdpersonal kan initiera kontakt för sina 

kunder/klienter/patienter efter individens samtycke. Utifrån kartläggningen 

rekommenderas individen insatser, antingen inom myndigheternas ordinarie 

verksamheter eller inom CT eller inga åtgärder alls. CT erbjuder rehabiliterings-

insatser utifrån hur långt deltagaren står från arbetsmarknaden. Förstegsverksamhet/ 

rustande insatser erbjuds i grupp/individuellt (t.ex. studiemotivation, friskvård, social 

träning). Arbetsträning/praktik (t.ex. inom sömnad, caféverksamhet, restaurang, 

vaktmästeri) erbjuds på offentliga och privata arbetsplatser samt inom ideella 

organisationer och sociala företag. Kommunerna är oftast huvudman för CT. 

Förbunden får inte själva bedriva rehabiliteringsverksamhet utan endast finansiera 

verksamheter som någon av ingående medlemmar är huvudman för. Teamen 

benämns olika vilket är förvirrande10. Här används MT resp. CT för samtliga.  

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i andra projekt  

Under 2017 finansierade Finsam Lekeberg/Örebro så gott som samtliga insatser 

genom fem andra projekt då Coachingteamet i Örebro/IRMA inte kom igång förrän 

under 2017. Även 2018 finansierades insatser i tre andra projekt och 2019 i ett projekt 

på Miljövårdscentrum 11 (7 platser för arbetsprövning och arbetspraktik för deltagare i 

                                                
10 Örebros MT benämns ”Samverkansteamet” och dess CT benämns ”IRMA”.                       

SOFINT:s  CT benämn ”Samverkansteamet”. 
11 Miljövårdscentrum(Rosängen i Örebro) är ett arbetsintegrerande socialt företag som drivs i 

kooperativ form för kommersiellt syfte och där vinsten återinvesteras i företaget. 

Verksamheten tar ett ansvar för att integrera människor i riktiga jobb och i samhället. 



 

22 (40) Genomlysning samordningsförbunden Örebro län| Datum: 2020-06-01 Region Örebro län 
 

 

IRMA). Samordningsförbundet Sydnärke finansierade tre andra projekt utöver 

Coachingteamet under 2017. 

Projekt/insatser som finansierats med extra medel utöver medlemsbidraget 

Under 2019 har Samordningsförbundet Sydnärke drivit projektet Växa med medel 

från Tillväxtverket. 11 individer (nyanlända som inte klarat av etableringen via AF) 

har fått insatser i syfte att underlätta deras etablering i arbets- och samhällslivet. 

Projekt är integrerat med förbundets ordinarie Coachingteam (CT).   

Finsam Degerfors/Karlskoga har drivit ett projekt med medel från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under 2017-2019. Studiemotivator på 

100 procent har kunnat anställas som ingått i förbundets CT. I maj 2020 startar ett 

nytt projekt medel från Europeiska socialfonden. Två heltidstjänster har rekryterats.  

Mottagningsteamens och Coachingteamens bemanning och kostnader 

Obs! Kommunerna i Finsam Lekeberg/Örebro särredovisas eftersom de har varsitt 

MT och CT. Lekberg har implementerat teamen i ordinarie verksamhet och står för 

merparten av kostnaderna i dessa team. 

Antal tjänster uttryckt som heltidstjänster i förbundens MT och CT  2019 

Förbund Mottagningsteam (MT) Coachingteam (CT) 

 Personal Samordnare Personal Samordnare 

Lekberg 

Örebro 

0,6  

2 

0,25 

0,5 

1,8 

4,5 

0,5 

0,5 

Sydnärke* 1,25 0,5 4,55 0,5 

Degerfors/Karlskoga** 0  0  8,75 0,5 

SOFINT 0,95 0,25 2,5 0,25 

* Sydnärkes CT inkl. 1,4 arbetscoach och 0,25 samordnare utifrån medel från Tillväxtverket.  

** Degerfors/Karlskogas CT inkluderar studiemotivator på 1,0 finansierad med MUCF-medel. Medlen 

upphör 2020. Två arbetshandledare finansieras också (0,5 på Föreningen Berget och 0,75 på 

folkhögskolan) som inte räknats in här, som ger tillgång till ca 80 trygga arbetsträningsplatser och 

samarbete med de sociala företagen och folkhögskolan. (Kostnad ingår i CT.) 

 

 

Kostnad för respektive MT och CT 2019 (kr), enligt förbundets årsredovisning för 2019. 

Förbund Mottagningsteam Coachingteam Totalt 

 

Lekeberg/Örebro 

Lekeberg* 

Örebro 

 

   534 847 

1 645 068 

     

   380 212 

3 208 366 

 

    915 059 

 4 853 434 

Sydnärke 

MT och CT Sydnärke 

MT och CT Växa** 

 

1 051 782 

   150 000 

 

1 827 867 

   783 408 

 

 2 879 649 

   933 408 

Degerfors/Karlskoga***               0 5 238 570  5 238 570 

SOFINT    135 146 1 584 100  1 719 246 

Totalt 3 516 843 13 022 523 16 539 366 

* Finsam Lekeberg/Örebro finansierar endast 0,5 samordnade i  Lekebergs CT. Lekebergs kommun står 

även för 0,10 KAA-samordnare (kommunalt aktivitetsansvarig för ungdomar) i dess MT. 

**”Växa” finansieras med bidrag från Tillväxtverket. 

*** Finsam Degerfors/Karlskogas kostnader för studiemotivator via MUCF- medel ingår inte. Förbundet  

finansierar inte personalkostnaderna i sitt Mottagningsteam (MT) eftersom myndigheterna har en 

skyldighet enligt 8 § förvaltningslagen att samverka med varandra.  
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5.1 Resultat individinriktade rehabiliteringsinsatser 
I denna genomlysning har ett försök gjorts att mäta respektive förbunds effektivitet, i 

bemärkelsen hur väl förbunden lyckats omvandla tillförda medel till tjänster i 

förhållande till målsättningen med finsamverksamheten, dvs. att ge ökade möjligheter 

för individer att få samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra 

sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Statistik har därför inhämtats gällande totalt 

antal deltagare, antal nya deltagare och antal avslutade deltagare per år i de 

individinriktade rehabiliteringsinsatser som respektive förbund finansierat under 

2017-2019 inom förbundens Coachingteam (CT)/motsvarande.  

 

Noteras bör att förbunden inte kunnat tillhandahålla fullt ut överensstämmande siffror 

inom och mellan de redovisade åren gällande dessa poster, med undantag för SOFINT 

(se vidare 6.2). Statistik gällande Lekebergs Cochingteam är också bristfällig p.g.a. att 

förbundet inte förrän i år börjat individregistrera deltagare i statens 

uppföljningssystem SUS12, varför uppgifterna är utifrån tillgängligt internt underlag. 

 

Diagrammet nedan visar att Finsam Degerfors/Karlskoga haft flest deltagare i 

arbetslivsinriktade insatser de senaste åren. Finsam i Örebro har haft färre 

deltagare än detta förbund och Sydnärke trots att över hälften av länets målgrupp 

finns inom Örebro och som därmed har högst medelstilldelning. 2019 hade 

förbundet 8 mnkr att jämföra med Karlskoga/Degerfors 5,6 mnkr, Sydnärke 5,3 

mnkr och SOFINT 4 mnkr. Antalet insatser har också minskat sedan 2017 i Örebro.  

 

 

 

                                                
12 SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet). FK är systemägare men inblandade myndigheter har ett ansvar 

att registrera uppgifter om insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med medel från 

socialförsäkringen. 

0

50

100

150

200

250

Totalt antal individer i rehabiliteringsinsatser

(CT + projekt)

Totalt antal individer/deltagare i CT och projekt Nyinskrivna Avslutade totalt
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Tittar man på antalet nyinskrivna, dvs. hur många individer som fått möjlighet att 

komma in i insatser per år, är skillnaderna mellan förbunden dock mindre. Under 

2019 tog Finsam Degerfors/Karlskoga in marginellt fler individer i 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i jämförelse med Sydnärke och Örebro.  

Skillnaderna är även mindre när det gäller antalet individer som avslutats under 

respektive år. 2019 var det t.ex. inte är så stora skillnader mellan Finsam 

Degerfors/Karlskoga och Samordningsförbundet Sydnärke.  

 

 

 

Ställs antalet avslutade individer i relation till totalt antal deltagare i insatserna är 

andelen högst i Samordningsförbundet Sydnärke, 2019 uppgick andelen avslutade 

till 62 procent i Sydnärke, i Lekeberg till 50 procent och i SOFINT till 46 procent. 

Endast 44 procent avslutades i Finsam Degerfors/Karlskoga. Minsta andel 

avslutades i Örebro 2019, dvs. 22 procent.  

Avslutade deltagare mot arbete/studier eller ordinarie verksamhets insatser 

En verksamhet kan vara ineffektiv om det som produceras inte är det som efterfrågats 

eller att det är med låg grad av måluppfyllelse. För att mäta kvalitet i verksamheten, 

dvs. värdet av producerade tjänster, har en sammanställning gjorts av antalet individer 

som avslutats mot ett arbete eller studier (med eller utan offentligt stöd) eller mot 

fortsatta arbetslivsinriktade insatser inom ordinarie verksamheter (inom det förstärkta 

samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan/insatser i kommunen) 

eller att individen kan ställa sig som arbetssökande på AF. Att individer fått 

förberedande insatser genom finsam för att bli redo att delta i ordinarie verksamhets 

insatser kan ses som ett delmål i förhållande till huvudmålet, dvs. att individer ska 

komma ut i ett varaktigt arbete på arbetsmarknaden och bort från långvarigt 

samhälleligt försörjningsbehov. Med en sammanlagd budget på 23 miljoner kronor 

under 2019 finansierade förbunden arbetslivsinriktade insatser för 610 deltager 

varav 137 individer avslutades mot arbete/studier eller ”jobb- och studieredo”. 
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Diagrammet nedan visar att Samordningsförbundet Sydnärke sammantaget uppnått 

bäst resultat 2019. Förbundet avslutade 47 individer mot dessa avslut emedan Finsam 

Degerfors/Karlskoga avslutade 37 individer. Finsam Degerfors/Karlskoga hade dock 

bäst resultat gällande avslut mot arbete/studier. Skillnader i redovisade avslut kan till 

viss del bero på hur dessa definierats. Omkring hälften av avsluten mot arbete/studier 

är enligt förbunden med fortsatt offentligt stöd. Frågan är hur dessa individer 

redovisas. Närmare analyser saknas i förbundens årsredovisningar gällande vad 

nämnda avslutsanledningar står för, framför allt avslut mot arbete och studier.  

 

 

 Det förstärkta samarbetet mellan FK och AF inleds med gemensam kartläggning (GK).  

 

Redovisade resultat styrker att förbunden har olika målsättning med insatserna. I 

diagrammet framgår att Sydnärke och SOFINT har fokus på att göra individer ”jobb-

/studieredo” för att kunna ta del av ordinarie verksamheters insatser och att Finsam 

Degerfors/Karlskoga har mer fokus på avslut mot arbete/studier. SOFINT har lyckats 

relativt väl gällande avslut mot arbete trots att detta inte varit huvudinriktningen. För 

detta förbund och i Sydnärke ses avslut mot arbete/studier som en bonus.  

Kostnad per insats 

En verksamhet kan vara produktiv men samtidigt ineffektiv om det som produceras 

görs på ett jämförelsevis kostsamt sätt. Diagrammet nedan visar genomsnitts-

kostnaden för deltagare i de rehabiliteringsinsatser som förbunden finansierar. Denna 

kostnad blir dock missvisande för deltagare i Lekebergs Coachingteam eftersom 

kommunen står för merparten av kostnaderna. Här speglas förbundens kostnader.  
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Diagrammet visar att kostnaderna per deltagare sjunkit i samtliga förbund de 

senaste tre åren och att de nu ligger på ungefär på samma nivå, förutom i Finsam 

Örebro där denna kostnad fortfarande är högst. Om kostnaden ställs mot samtliga 

avslutade individer i de finansierade insatserna blir den högre för samtliga förbund.  

 

 

 
 Diagrammet visar att kostnaden per avslutad deltagare minskat i förbunden, 

framför allt i SOFINT. I Finsam Örebro har dock denna kostnad ökat kraftigt 

2019. Påpekas bör att om kostnaden ställs mot antalet individer som avslutats mot 

arbete/studier eller ”jobb- och studieredo” i ordinarie verksamhets insatser blir 

kostnaden per avslutad individ ännu högre, främst för Finsam Örebro och Finsam 

Degerfors/Karlskoga. 
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5.2 Resultat strukturövergripande insatser 
Samtliga förbund har under 2019 finansierat följande strukturövergripande insatser i 

syfte att främja och utveckla samverkan mellan ingående medlemmar.  

- Rehabmässa (gemensamt anordnad mässa mellan förbunden i Örebro län) 

- Samverkansdag för Regionens rehabiliteringskoordinatorer och handläggare på 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundet Sydnärke och Finsam Lekeberg/Örebro har också finsanserat 

varsin större behovskartläggning under 2019.  

5.3 Reflektioner i arbetsgruppen  

Redovisade skillnader i resultat mellan förbunden väcker funderingar kring om 

tillförda medel används på ett fullt ut kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Kan 

flöden inkl. remittering av individer bli effektivare? Är urvalsprocessen tydlig och 

transparant? Är det tydliga målsättningar i insatserna för enskilda individer? Kan 

arbetsmetoderna i insatserna bli effektivare? Hur finansieras insatserna i teamen? 

Får tillräckligt många individer i målgruppen möjlighet till samordnade 

rehabiliteringsinsatser utifrån de medel man förfogar över (bidrag+ eget kapital)? 

5.3.1 Reflektioner kring redovisade resultat   

Redovisningen indikerar att antalet deltagare i finansierade rehabiliteringsinsatser 

påverkas av hur tillförda medel används. Finsam Degerfors/Karlskoga som har 

flest deltagare lägger en stor del av sina medel på att finansiera tjänster i sitt 

Coachingteam (CT). Detta förbund kan också lägga mer resurser på CT eftersom 

man inte finansierar tjänster i sitt Mottagningsteam (MT), som övriga förbund 

gör. En fundering i arbetsgruppen har varit varför inte samma principer gäller för 

finansiering av personalresurser och insatser i teamen. För en väl fungerande 

verksamhet ser arbetsgruppen också att det är viktigt att huvudmannaskapet är 

säkerställt för insatserna (CT). I Finsam Örebro har det t.ex. funnits otydlighet 

gällande detta. Arbetsgruppen ser även att det är viktigt att teamen är flexibla och 

behovsstyrda, dvs. att de kan anpassa sig efter nya behov och förutsättningar hos 

medlemmarna. Exv. medverkar Försäkringskassan numer endast i möten som rör en 

individ om individen är med då individen ska vara delaktig i sin egen planering. Även 

flödet av individer till MT påverkar. I Örebro har det varit väntetid till MT men den 

har nu halverats p.g.a. det nya remitteringssättet till CT som avlastat MT. 

 

Redovisningen pekar också på att tillgängligheten till rehabiliteringsinsatser påverkas 

av målsättningar i insatserna. Finsam Degerfors/Karlskoga har under 2017-2019 haft 

flest deltagare i arbetslivsinriktade insatser. Samtidigt har man haft lägst andel 

individer som avslutats per år, förutom 2019 då Finsam i Örebro hade lägst. 

Resultaten pekar på att Finsam Degerfors/Karlskoga har mer fokus på avslut mot 

arbete/studier än övriga vilket i sin tur kan påverka tiden i insatsen, särskilt om det 
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inte är differentierade målsättningar i insatserna för deltagarna utifrån hur långt de 

står från arbetsmarknaden. En lägre genomströmning påverkar möjligheten för nya 

individer att ta del av insatser. Kopplat till detta är det viktigt att utveckla 

redovisningen av vad avslut mot arbete/studier står för inkl. effekter på sikt jämfört 

med avslut mot fortsatta arbetslivsinriktade insatser inom ordinarie verksamhet 

(rustande insatser). Sifforna som redovisas utifrån SUS är en ögonblicksbild vid 

direkt avslut av insatsen. Samordningsförbunden Sydnärke har t.ex. för avsikt att 

följa upp hur det ser ut för individer som avslutat insats efter 6 månader. 

 

Sammantaget visar resultaten att det inte finns någon direkt koppling mellan 

medelstilldelning och resultat. I Finsam Örebro avslutades t.ex. endast 13 

individer mot arbete/studier eller ”jobb- studieredo” medan 29 individer 

avslutades mot detta i SOFINT med hälften så stor medelstilldelning. 

5.3.2 Reflektioner kring processer i den finansiella samordningen  

Det finns anledning att titta närmare på aktualiseringssätten till teamen. Grunden bör 

vara att ingående medlemmars handläggare/vårdpersonal tar med sig sina ärenden till 

förbundets Mottagningsteam (MT) om behov av kartläggning finns, alternativt 

remitterar direkt till aktuellt Coachingteam (CT) efter gemensam kartläggning. Det 

senare tillämpas numer inom Samordningsförbundet Sydnärke och i Finsam Örebro 

gällande individer som genomgått en gemensam kartläggning inom det förstärkta 

samarbetet mellan Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF) och som 

bedömts ha behov av insatser som erbjuds inom CT. Efter beslut i GK initierar 

handläggaren i dessa fall en kontakt med CT i överenskommelse med individen. En 

fundering i arbetsgruppen är varför FK och AF som styrs av samma regler nationellt 

ifrån och som har ett länsperspektiv inte beslutat om samma hantering inom samtliga 

förbund. Det är viktigt att säkerställa sekretess, men för detta kan olika lösningar 

hittas i stället för att använda detta argument som ett hinder för ett smidigare flöde 

från ordinarie verksamhet till insatser i förbuden. Örebros MT som brottats med långa 

väntetider har halverat väntetiden genom att individer som genomgått GK lyfts bort.  

En fundering finns också om det inte finns ytterligare kartläggningar i ordinarie 

verksamhet som bör tas tillvara för att avlasta MT samt en optimal resursanvändning. 

 

Det är även viktigt att urvalsprocessen är strukturerad och transparent så att rätt 

individer hänvisas till Coachingteamen/motsvarande. Individer bör inte remitteras till 

finsaminsatser om de redan fått motsvarande insatser i ordinarie verksamhet eller 

tidigare inom finsam, om inte starka skäl talar för detta. Gruppen ser också att unga i 

målgruppen är en mycket viktig grupp. Prioriteras unga i tillräcklig utsträckning när 

det gäller insatser? Hur finns skolan med som samverkanspart i teamen? 

 

Inom arbetsgruppen har det också lyfts att individer generellt sett är inskrivna länge i 

olika insatser. Många blir kvar i förstegsverksamhet i stället för att överlämnas till 
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ordinarie verksamhet. Frågan har lyfts om vi har effektiva arbetssätt i de finansierade 

insatserna och effektiva flöden mellan dessa och ordinarie verksamhet. Vad är en 

rimlig tid i en finansierad insats? Vilka stegförflyttningar behöver individen göra? 

När är det aktuellt att ta nästa steg? När kan individen klara av att gå in i ordinarie 

insatser, när detta är ansatsen? Hur tar ordinarier verksamhet vid? Det är viktigt att 

det finns tydliga målsättningar med de insatser som individer erbjuds inom finsam 

och att insatserna anpassas utifrån dessa. Arbetssätt och processer behöver 

kontinuerligt vidareutvecklas för att säkerställa att stödet lämnas till de personer som 

det är avsett för och på ett effektivts sätt.   

 

Beslut om insatser bör vara välgrundade och även beakta ingående myndigheters 

faktiska möjligheter att ta vid med insatser i de fall det varit fråga om rustande 

insatser inom finsam. Om inte kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) redan deltar 

i teamen är det viktigt att tänka på att bjuda in AME för avstämning.  

Andra händelser som kan försvåra arbetsprocessen är enligt förbunden när deltagare 

får indragen sjukpenning mitt under pågående rehabilitering. Även ändrade 

förutsättningar hos ingående myndigheter kan försvåra. 2019 fick Arbetsförmedlingen 

minskade resurser vilket i sin tur medförde att färre individer kunde erbjudas 

programinsatser med aktivitetsstöd. Vidare påverkar långa köer till behandling inom 

psykiatrin deltagares möjlighet att komma vidare till eller klara arbetsträning. Vid 

vakanser och personalomsättning inom teamen riskerar också verksamheten att till 

viss del stanna upp, vilket periodvis var fallet i SOFINT och Samordningsförbundet 

Sydnärke under 2019.  

6. Uppföljning och redovisning  

6.1 Intern redovisning och uppföljning  
I förarbetena (prop. 2002/03:132) inför att lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser betonades vikten av uppföljning och utvärdering av den 

finansiella samordningen såväl på lokal som på nationell nivå. Staten har ett behov av 

att få en samlad nationell resultatredovisning av de insatser som förbunden finansierar 

i och med att staten finansierar sin andel i förbundens resurstilldelning genom att 

frigöra resurser fån sjukpenninganslaget i statsbudgeten. Ingående medlemmar har ett 

behov av att följa upp att den finansiella samordningen leder till en effektivare 

resursanvändning avseende insatser till målgruppen. Staten har utvecklat det 

riksomfattande uppföljningssystemet SUS13 för sin uppföljning men som även kan 

användas lokalt. Förbunden ska därmed registrera vilka samverkansmedel som man 

                                                
13 Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet 
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har, vilka insatser som finansieras samt hur det går för deltagarna i insatserna i SUS. 

Den lokala uppföljningen bygger i stort sett bara på redovisningen i SUS.  

 

För att mäta kvaliteten i verksamheten använder förbunden ett enkätverktyg 

(indikatorsprojektet) framtaget av Nationella Nätverk för Samordningsförbund (NNS) 

där deltagare får svara på ett antal frågor som ska indikera kvalitet i verksamheten. 

Frågor ställs bl.a. kring hur individen uppfattat insatserna och det stöd man fått och 

om man känner att man gjort en stegförflyttning.  

 

Förbundsstyrelserna får kontinuerligt rapporter från insats- och verksamhetsansvariga 

kring process och resultat av finansierade insatser. Förbundschefen följer upp 

resultatet i SUS på övergripande nivå samt sammanställer resultat i delårsrapporter 

och årsbokslut som föreläggs styrelsen.  

6.2 Uppmärksammade brister   

En årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning och en 

förvaltningsberättelse som ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

förbundets verksamhet, ställning och resultat. Huvudfokus i denna genomlysning har 

varit att titta på förbundens förvaltningsberättelser. När det gäller granskning av 

räkenskaperna hänvisas till revisorerna revisionsrapporter. Balans- och 

resultaträkningarna är numer mer enhetliga men skillnader finns fortfarande i 

rubriksättningar och redovisning av kostnader som förvirrar vid jämförelser mellan 

förbunden. Förvaltningsberättelserna är fortfarande svåröverskådliga trots nya krav i 

lag om kommunal bokföring och redovisning gällande innehåll i dessa. Rubriker är 

mer enhetliga men innehållet under respektive rubrik varierar.  

 

Redovisningen av resultat kan göras mer lättöverskådlig och strukturerad 

Redovisningen av resultat görs inte på ett systematiskt och lättöverskådligt sätt i 

förvaltningsberättelserna, varken för det aktuella året eller mellan åren, och 

analyserna är undermåliga. Det är därmed svårt att utläsa förändringar över tid 

gällande förbundets resultat och att jämföra dessa med övriga förbunds resultat,  

vilket är viktigt för att kunna mäta ett förbunds effektivitet. I denna genomlysning har 

ett försök gjorts att mäta förbundens effektivitet utifrån hur väl man lyckats omsätta 

tillförda medel i rehabiliteringsinsatser till individer i målgruppen. Uppgifter har 

inhämtats från respektive förbund gällande antal deltagare, antal nyinskrivna och 

antal avslutade individer per år (2017-2019) i de finansierade insatserna. Det har 

dock varit svårt att få fram fullt ut överensstämmande data gällande dessa poster från 

förbunden vilket framför allt kan kopplas till SUS14.  Resultaten i denna rapport och 

även i förbundens årsredovisningar är därmed behäftade med viss osäkerhet.  

                                                
14 SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet), är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom 
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Bristande uttag och inregistrering av data i SUS 

SUS möjliggör uttag av data både på registrerade individer och unika individer. Om 

data blandas utifrån dessa uttagssätt kan diskrepanser uppstå mellan posterna, dvs. att 

antal deltagare, antal nyinskrivna och avslutade individer inte stämmer överens inom 

det enskilda året och/eller mellan åren. Detta beror på att data utifrån registrerade 

individer kan innehålla dubbelregistrering av en individ, t.ex. om en individ avbrutit 

en insats men sedan kommer tillbaka till insatsen. En individ som registrerats som 

anonym i en insats ska inte registreras ut ur insatsen och kommer därmed alltid att 

generera en diskrepans mellan dessa poster.  

 

Diskrepanser kan också bero på bristande inregistrering av insatserna i SUS av insats-

/verksamhetsansvariga alternativt av förbundschefen. Enligt en förbundschef upplever 

många verksamhetsansvariga att det är resurskrävande att registrera i SUS och man 

gör därför avvägningar gällande tid, energi och resurser för att registrera i SUS mot 

det man tycker sig se att det är värt. SUS är dock ett obligatoriskt system på nationell 

nivå för kartläggning av samverkansaktiviteter. Nämnda anledningar kan förklara 

mindre differenser. För 2019 hade Finsam Degerfors/Karlskoga dock en större mer 

svårförklarlig differens. Vid ingången av 2019 fanns 15 fler individer redovisade i   

Coachingteamet än redovisat antal som fanns kvar i detta vid utgången av 2018.  

 

Nationella utvecklingsarbeten har genomförts för att öka förståelsen i förbunden att 

registrera deltager och ekonomiska data i SUS. SUS-stödjare har också införts. Vissa 

förbättringar kan skönjas gällande registrering i SUS till följd av detta. Genomlysning 

pekar dock på att ytterliga åtgärder behöver vidtas inom detta område.  

 

Mål och indikatorer kan utvecklas 

Redovisade mål i förvaltningsberättelserna är i huvudsak processmål, dvs. mål som 

fokuserar på förbundets/förbundschefens strukturövergripande arbete, t.ex. att 

förbundet ska utveckla samverkanskulturen, att utveckla struktur för samordning och 

att stödja myndigheternas och teamens arbete med nya arbetssätt och 

samverkansmetoder. Kopplade till dessa mål finns delmål/aktiviteter som är tänkta att 

leda fram till att det uppsatta målet nås, t.ex. att förbundschefen ska delta i olika 

nätverk, anordna den årliga rehabiliteringsmässan. Redovisning av måluppfyllelse blir 

därmed i många fall en beskrivning av vad som gjorts, om aktiviteterna genomförts. 

Mål och resultatmått utifrån syftet med verksamheten, dvs. att finansiera samordnade 

rehabiliteringsinsatserna till individer i målgruppen är mindre framträdande. 

 

Det övergripande målet med den finansiella samordningen är att föra enskilda 

individer som står långt från arbetsmarknaden ut på arbetsmarknaden och bort från ett 

                                                
rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan är den myndighet som är systemägare för systemet SUS, men systemet är 
myndighetsgemensamt. Inblandade myndigheter har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, 

aktiviteter och projekt som finansieras med medel från socialförsäkringen registreras i systemet. 
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långvarigt samhälleligt försörjningsbehov. Det övergripande målet behöver för att bli 

uppföljningsbart brytas ned till delmål kopplade till verksamheten och syftet med 

denna, dvs. att finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser till individer i 

målgruppen. Att öka antalet deltagare i de finansierade insatserna samt att öka 

andelen som avslutas mot arbete/studier eller fortsatta arbetslivsinriktade insatser 

inom ordinarie verksamhet är exempel på delmål för verksamheten som kan antas 

leda till att det övergripande målet nås. För att mäta måluppfyllelse behöver också 

resultatmått kopplas till dessa delmål.  

 

Förbunden redovisar bl.a. antal individer som avslutats under året inkl. vad de 

avslutats mot. Det saknas dock i regel fastställda mål kopplade till redovisade resultat. 

I de fall mål finns är dessa oftast inte uppföljningsbara. Hur mäter man t.ex. ett mål 

om att individer ska göra en stegförflyttning? Hur mäter man att individen är redo att 

ta nästa steg i det förstärka samarbetet eller utbildning? Vad betyder mål som att en 

viss procent ska nå en tydligare väg mot egen försörjning? Vad är en tydlig väg och 

hur mäter vi detta hos individen? Det är viktigt att de mål som sätts är konkreta, 

realistiska, tidsförankrade och relaterar till syftet med den finansiella samordningen.  

 

För att mäta att de finansierade insatserna utförs med effektiva metoder, bör tydliga 

målsättningar finnas för insatserna och som innebär att insatser ges utifrån mål-

sättningarna. I många fall är det fråga om att rusta individen för att kunna ta del av 

myndigheternas ordinarie insatser och inte att individen ska kunna få ett arbete/återgå 

i arbete/påbörja studier. Det förra är också det främsta syftet för Försäkringskassans 

och Arbetsförmedlingens medverkan. SUS ger möjlighet till uttag av statistik på antal 

individer som fått rehabilitering för arbete/utbildning samt antal individer som enbart 

fått förberedande insatser. Vid rätt registrering i SUS går det även att ta ut statistik 

som redovisar vad avslut mot arbete/studier står för, om omställningen är med eller 

utan offentlig bidrag, omfattning på omställningen etc. Registreringen i SUS behöver 

utvecklas för att åstadkomma detta. Differentierade målsättningar och resultatmått 

kopplade till målen möjliggör tydligare redovisningar av uppnådda resultat. För att 

mäta att processer/flöden är effektiva kan mål och resultatmått även tas fram gällande 

mottagningsteamet, t.ex. att individer i behov av samordnad kartläggning erbjuds 

detta utan dröjsmål, t.ex. senast inom två veckor. En stor utmaning är även att mäta 

effekter av strukturövergripande insatser. 

 

Svårt att uttala sig om kvaliteten i verksamheten 

För att mäta individnöjdhet gällande insatserna används ett enkätverktyg som tagits 

fram av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Deltagaren delges en 

enkät under pågående insats och vid direkt avslut av insatsen, i vilken frågor ställs 

kring hur insatsen uppfattats samt om man känner sig mer redo för att arbeta eller 

studera. För att kunna dra slutsatser av redovisat resultat är det viktigt att förbunden 
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tydliggör täckningsgraden, dvs. hur stor andel av deltagarna som återfinns i 

dataunderlaget som använts för analysen. Om andelen tillfrågade är låg och/eller det 

är ett stort bortfall/låg svarsfrekvens är risken stor att urvalet och de som svarat inte är 

representativa för hela gruppen. De individer som inte svarat brukar ofta skilja sig 

från de som svarat. Risken ökar därmed att man drar felaktiga slutsatser. Den här 

typen av redovisning saknas eller är bristfällig i dag.  

 

Svårt uttala sig om långsiktiga effekter av insatserna för individen 

Statistiken ur SUS ger enbart en ögonblicksbild över hur det ser ut för individer vid 

direkt avslut av en insats och ingenting om hållbarheten över tid. Att mäta effekter av 

samordningsförbundens verksamhet genom att titta på om kostnaderna på 

kommunnivå minskat för aktivitetsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, 

försörjningsstöd och arbetslöshetsersättningar är svårt. Förbundens verksamhet är 

relativt sett liten och dessa försörjningssätt påverkas i huvudsak av regeländringar 

eller strukturella förändringar. Ett sätt kan i stället vara att efter en viss tid efter 

avslutad insats följa upp hur det ser ut för den enskilde individen. Ingående 

myndigheter i Samordningsförbundet Sydnärke har för avsikt att lämnad en 

beställning till förbundets Coachingteam om att genomföra en sådan uppföljning. 

6.3 Reflektioner i arbetsgruppen 
Målstyrning är den grundläggande styrmodellen i offentlig sektor, dvs. att styra 

genom att sätta mål och följa upp dessa. Tillfredsställande mål och resultatstyrning 

samt analysarbete kopplat till detta är grundläggande för att medlemmarna ska kunna 

bilda sig en uppfattning om verksamhetens effektivitet i samband med beslut om 

styrelsernas ansvarsfrihet och medelstilldelning. Ett sådant arbete är också 

grundläggande för förbundens interna kvalitets- och utvecklingsarbete.  

 

Ett utvecklingsområde för förbunden är att förflytta sig från processmål och 

aktivitetsmått till användbara resultatmål samt att presentera jämförbara resultat. Det 

är först när vi har kunskap om resultat som vi kan ställa oss frågor kring om vi uppnår 

målen med verksamheten. Dessa väcker frågor såsom kan vi arbeta på ett bättre sätt? 

Vad gjorde vi bra och ska fortsätta göra? Varför lyckas andra bättre än vi? 

Utmaningen ligger i att kunna skapa en öppenhet för att det kan finnas andra sätt att 

arbete än vad man gör idag och ett intresse att ständigt ompröva och förbättra 

verksamheten.   

7. Samordningsförbundens administration 

Finansiell samordning ska bedrivas av ett för detta ändamål särskilt bildat 

samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Förbundet ska 

ledas av en styrelse, i vilken varje förbundsmedlem är representerad med minst en 
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ledamot och ersättare. Dessa har rätt att av förbundet erhålla arvode, ersättning för 

resekostnader, förlorad arbetsinkomst samt andra utgifter förenat med uppdraget. 

 

Enligt förarbetena till lagstiftningen anges att samordningsförbunden kan behöva 

anställa personal för olika uppgifter, t.ex. för egen administration (inrättandet av ett 

kansli som kan bistå samordningsorganets ledning/styrelse i olika hänseenden) samt 

för projektledning. Förbunden ska dock inte anställa personal som svarar för 

rehabiliteringsinsatserna utan enbart finansiera personalresurser inom ordinarie 

verksamhet eller av ordinarie verksamhet upphandlade resurser som ansvarar för 

insatserna. Någon av parterna ska alltid stå som ansvarig för en finansierad insats och 

därmed även ha arbetsgivaransvaret för denna personal. Samordningsorganets 

arbetsgivaransvar ska begränsas till den egna administrationen. 

 

Samtliga samordningsförbund i Örebro län har tillsatt en förbundschef på heltid som 

har i uppdrag att leda och styra arbetet utifrån styrelsens beslut. Inom Finsam 

Lekeberg/Örebro och Finsam Degerfors/Karlskoga är förbundschefen anställd av 

förbundet och i övriga två förbund inlånad från någon av parterna. Samtliga förbund 

köper även in ett administrativt stöd till förbundschefen, dvs. ett ekonomistöd för 

grundläggande ekonomiuppgifter såsom fakturahantering, bokföring, redovisning etc. 

samt ett löneadministrativt stöd. Även sekreterarstöd köps för protokollföring etc. 

Tjänsterna köps från någon av parterna eller av privat utförare.  

 

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning 

ska också granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Arvoden till 

samtliga revisorer betalas av respektive samordningsförbund. 

7.1 Förbundens administrationskostnader  

Samtliga förbund har bokfört kostnaderna för administrativa funktioner under 

administrationskostnader. Samordnare/projektledare för de finansierade 

individinriktade insatserna (Mottagningsteam/Coachingteam) bokförs dock under 

dessa insatser trots att funktionen inrymmer viss administration. Vidare har Finsam 

Lekeberg/Örebro bokfört en utredartjänst under strukturövergripande insatser.  

 

Förbundens administrationskostnader består i huvudsak av följande: 

-Förbundschef  

- Upphandlat administrativt stöd  

- Styrelsen  

- Revision  

- OH-kostnader (inkl. IT) som inte kan hänföras till de individinriktade insatserna. 
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Till följd av likartade överbyggnader är förbundens administrationskostnader ungefär 

lika stora. De skillnader som finns beror på ingående kostnadsposters storlek och på 

hur verksamhetens kostnader fördelas mellan administration och individinriktade 

insatser. SOFINT har t.ex. fördelat sina lokalkostnader med 50/50 på administration 

och individinriktade insatser emedan övriga låter de individinriktade insatserna bära 

samtliga kostnader kopplade till dessa.  

 

Administrationskostnad samt dess andel av medelstilldelningen,  enligt årsredovisning 2019 (2018) 

 Administrationskostnad 

(tkr) 

Administrationskostnadens andel av 

medelstilldelningen (%) 

Lekeberg/Örebro 1 552 19 (18) 

Sydnärke 1 342  25 (25) 

Degerfors/Karlskoga 1 238  20 (18)   

SOFINT 1 373 34 (29) 

 

Eftersom administrationskostnaden är ungefär lika stor blir dess andel av 

medelstilldelningen automatiskt högre i det minsta förbundet SOFINT, med en 

tilldelning på 4 mnkr och lägre i det största förbundet Finsam Lekeberg/Örebro med 

en tilldelning på 8 mnkr. Samordningsförbundet Sydnärke bedömdes av revisionen i 

granskningen av 2019 års verksamhet ha en något hög administrationskostnad jämfört 

med andra förbund och i förhållande till sin storlek. Även SOFINT bedöms ha en 

något hög administrationskostnad av revisionen. Enligt den statliga fördelnings-

modellen gällande medelstilldelning till förbunden utgörs en del av bidraget av en 

grundtilldelning på 400 000 kr. Den ska utgöra en bas för att ett förbund ska kunna 

bedriva en verksamhet. 

7.1.1 Administrationskostnadernas andel av totala kostnaderna 

Samordningsförbundens kostnader fördelas på administrationskostnader och direkt 

verksamhet, dvs. individinriktade insatser och strukturövergripande insatser.  

Kostnaderna under posten individinriktade insatser består av personalkostnader för 

dem som arbetar med de direkta insatserna mot individer i målgruppen (dvs. i 

Mottagningsteamen och i Coachingteamen/motsvarande projekt) samt kostnader för  

samordnare och OH-kostnader kopplade till insatserna. De strukturövergripande 

insatserna består av kostnader för projekt riktat mot medlemmarnas personal i syfte 

att stärka kompetensen och samverkan mellan dessa runt de enskilda individerna i 

målgruppen. I samtliga förbunds kostnader för 2019 inryms kostnader för den årliga 

Rehabmässan (en gemensam satsning mellan förbunden) samt Gemensam 

samverkansdag mellan Region Örebro läns rehabiliteringskoordinatorer och 

handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I Samordningsförbundet 

Sydnärke och Finsam Lekeberg/Örebro ingår även kostnader för varsin större 
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behovsanalys. Finsam Lekeberg/Örebro har även bokfört en utredartjänst under denna 

post för att arbeta med behovsanalyser och en digitaliserad insatskatalog. 

 

Fördelning av verksamhetens kostnader 2019 (%) 

Förbund Individinriktade 

insatser  

Strukturövergripande 

insatser  

Administration 

 

Lekeberg/Örebro 75 6 19 

Sydnärke 74 2  23  

Degerfors/Karlskoga 82  1  17  

SOFINT 54 3  43  
Not. I Degerfors/Karlskoga inkl. MUCF-medel (538 tkr) och i Sydnärke inkl. medel från Tillväxtverket (783 tkr). 

 

I genomlysningen framkommer att det pågår diskussioner inom förbunden om  

möjlighet att bokföra delar av förbundschefens lönekostnader under struktur-

övergripande insatser för en mer rättvisande bild av vad förbundschefen faktiskt gör.  

7.1.2 Förbundschefens uppgifter 

Förbundschefen har i uppdrag att leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens 

anvisningar. En huvuduppgift är att bereda ärenden till och föredra dessa i styrelsen 

samt verkställa styrelsens beslut. Tjänsten innefattar en bred palett av arbetsuppgifter, 

allt från enklare administrativa uppgifter till uppgifter som kräver analytisk och 

strategisk förmåga och god kännedom om rehabiliteringsaktörerna i samhället inkl. 

regelverk kopplade till dessa. God samverkansförmåga med berörda aktörer krävs. 

Tjänsten ställer därför krav på vitt skilda kompetenser, och på olika kompetensnivå.  

 

I de enklare arbetsuppgifterna ligger bl.a. att förbereda olika möten, attestera fakturor, 

uppdatera olika styrdokument, att praktiskt stödja medlemmarna vid ansökningar om 

medel för olika projekt, inkl. upprättande avtal kopplade till dessa. Vissa av 

uppgifterna kräver ingen särskild kompetens men tar tid att sätt sig in i, t.ex. att 

registrera aktiviteter i SUS vid volyminsats inkl. att stödja/informera om SUS till 

registreringsansvariga för finansierade insatser. Att utforma/medverka i arbete kring 

ansökningar om extra medel t.ex. från ESF är också en sådan uppgift. 

 

Tjänsten inrymmer emellertid även uppgifter som kräver särskild spetskompetens. 

Detta gäller framför allt uppgifter kring den ekonomiska förvaltningen. Vissa av dessa 

kräver grundläggande ekonomikunskaper (fakturahantering, bokföring och 

redovisning inkl. löneadministration). Dessa uppgifter köps i dag från någon av 

parterna eller privat aktör (ingår i det administrativa stödet). Andra uppgifter inom 

detta hägn ligger fortfarande kvar på förbundschefen, t.ex. att följa upp, sammanställa 

och tolka ekonomisk information och verksamhetsresultat och utifrån detta på ett 

tillfredsställande sätt upprätta verksamhetsplan med budget, delårsrapporter och 
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årsbokslut. Dessa uppgifter kräver kompetens på högskolenivå med inriktning mot 

ekonomi/likvärdig utbildning.  

 

I förbundschefens tjänst inryms vidare uppgifter av ledningskaraktär dvs, att ingå i 

styrgrupper för insatserna och/eller beredningsgruppen, att stödja beslutsfattande och 

metodutveckling inom finansierade insatser samt att säkerställa att insatsansvariga 

följer upp, utvärderar och redovisar resultat i insatserna till förbundsstyrelsen.   

 

Enligt förbundscheferna är deras mest centrala uppgift att bedriva strategiskt eller 

strukturövergripande arbete för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna runt 

målgruppen, inkl. öka förståelsen för varandras uppdrag. I arbetet inryms även att 

upprätta kontakter med arbetsgivare och andra organisationer i syfte att hitta 

arbetsträningsplatser, omvärldsbevakning, deltagande i nationella och regionala 

nätverk m.m. Vid förfrågan uppger förbundscheferna att man lägger ned olika mycket 

tid på administrativt arbete respektive strukturövergripande arbete. Spridningen 

gällande uppskattad tid för det strukturövergripande arbetet ligger från 25 procent till 

75 procent av arbetstiden. Skillnaderna kan till viss del bero på kategorisering av 

arbetsuppgifterna, eftersom vissa av uppgifterna tangerar varandra. Det kan även bero 

på eget intresse och/eller önskemål från styrelsen. Flertalet strävar efter att kunna 

lägga minst hälften av sin tid på det strukturövergripande arbetet. 

7.2 Reflektioner i arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har inte haft i uppdrag att reflektera kring om en sammanslagning av 

de fyra förbunden kan ge en effektivare verksamhet utan i stället att titta på om detta 

kan uppnås med en samordning av delar av administrationen. Genomlysningen visar 

att det finns en klar utvecklings- och förbättringspotential gällande förbundens 

uppföljning, redovisning och analys av verksamhet och resultat, vilket är av stor vikt 

för verksamheternas utvecklings- och förbättringsarbete och ytterst för att säkerställa 

att medlemmarna och länets medborgare/skattebetalare ges mesta möjliga värde för 

de pengar de ställer till förbundets förfogande. För att åstadkomma en förbättring 

inom detta område krävs särskild kompetens och att tid avsätts för detta arbete, vilket 

saknas i dag.  

 

Förbundens redovisningar av verksamhet och resultat i årsredovisningarna behöver 

också bli mer enhetliga och jämförbara för ökad möjlighet att kunna uttala sig om 

förbundens effektivitet. Detta är inte minst viktigt för de medlemmar som har fyra 

förbund att förhålla sig vid beslut om styrelsernas ansvarsfrihet och medelstilldelning. 

Utifrån denna genomlysning och tidigare granskning av förbunden 2017 ser 

processledaren att det skulle krävas en gemensam controllerfunktion för att kunna 

åstadkomma mer enhetliga och jämförbara redovisningar. Detta skulle sannolikt 
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också vara mer kostnadseffektivt och skapa mer dynamik i utvecklingsarbetet 

gällande metoder, arbetssätt, uppföljning och utvärdering av resultat. 

 

I arbetsgruppen har även lyfts att det kan finnas anledning att titta på det 

administrativa stödet i övrigt, t.ex. om stödet gällande löpande bokföring och 

redovisning kan köpas in av samma utförare, för att åstadkomma mer enhetliga 

rubriksättningar och redovisning av kostnader i förbundens årsredovisningar. Denna 

genomlysning och även tidigare granskning av förbunden visar emellertid att det finns 

en stor utmaning i att få förbunden att samarbeta i det administrativa arbetet.  

 

Mot bakgrund av att förbunden nu ser över hur delar av förbundschefens kostnader 

kan läggas på strukturövergripande insatser, dvs. insatser/projekt som förbundet 

finansierar i syfte att förbättra samverkan mellan ägarna, är det viktigt att förbunden 

definierar vad som är administration och vad som är direkt verksamhet (finansierade 

individinriktade insatser och strukturövergripande insatser). Hur huvudmannaskapet 

fungerar i de finansierade insatserna/projekten och vilken roll förbundschefen har 

relaterat till dessa (direkt verksamhet) bör tydliggöras. Likaså vilka typer av 

strukturövergripande insatser det är som förbundet ska finansiera och hur. Chefens 

uppgifter innehåller i regel såväl uppgifter av mer administrativ karaktär som 

uppgifter av strategisk och strukturövergripande karaktär såsom intern samordning av 

arbetet, arbete av utåtriktad karaktär, tex. kontakter med medlemmarna, företag, 

organisationer, omvärldsbevakning, och som brukar räknas till administration. Det är 

viktigt att det är transparant för medlemmarna hur medel används och hur kostnader 

för verksamheten fördelas på olika kostnadsposter. Gemensamma definitioner och 

avgränsningar krävs för att förbundens resultat ska kunna jämföras. 

 

Det finns en tendens till ett ökat fokus på strukturellt samverkansarbete på 

övergripande nivå som inte är direkt kopplat till insatser/aktiviteter för att förbättra 

samverkan mellan ingående parters handläggare och vårdpersonal. Här pågår sedan 

tidigare ett arbete i Region Örebro län inom Välfärd och folkhälsa, Regional 

utveckling. Enheten arbetar med att stötta samverkan på en strukturell nivå mellan 

olika huvudmän och inom olika samhällssektorer samt civilsamhället, t.ex. genom 

olika tjänstemannagrupperingar samt nätverk för strategiska chefer. Just nu bygger 

man upp en labbmiljö för att med tjänstedesign som metod arbeta med att hitta nya 

lösningar på komplexa problem som rör flera huvudmän. Samordningen på strukturell 

nivå för personer med psykisk ohälsa som behöver stöd för att komma ut i arbete är 

ett exempel på sådant komplext problem.  

Finsammedel bör således inte användas för att byggs upp parallella samverkans-

strukturer och att starta utvecklingsarbeten som redan pågår inom befintliga 

strukturer. Detta utifrån att tillförda medel ska användas på ett så effektivt sätt som 

möjligt.  



 

Region Örebro län Genomlysning samordningsförbunden Örebro län | Datum: 2020-06-01 39 (40) 
 

 

         Bilaga 1 

Total målgrupp inom Örebro län (personer aktuella för samordningsinsatser i någon form) 

Antal individer Lekeberg/ 

Örebro 

Sydnärke Degerfors/ 

Karlskoga 

SOFINT Totalt 

länet 

Aktivitetsersättning (AE) 

- pågående* 

470 188 147 138    943 

Pågående sjukskrivningar  

 365 dagar 

 

    1 816 

 

Pågående F-diagnoser** 

 182 dagar 

 

     

1 164 

Pågående M-diagnoser ** 

 182 dagar 

 

     

   336 

Långtidsarbetslösa***     5 362 

Samtliga inskrivna på AF 

> 12mån 

Korr. 18-24 år > 6 mån 

(18-24 år > 6 mån) 

L: 54 

Ö: 2 880 

 

(14+49) 

 

717 

 

(138) 

 

 

482 

 

(74) 

 

813 

 

(137) 

 

4 946 

   416 

  (925) 

Försörjningsstöd > 10mån 

 

L: 73 

Ö: 1 936  

 

183 

 

485 

 

721 

 

3 398 

Varav 18-30 år 

 

Ö: saknas  

 L: 30 

57 164 127  

 

Unga som varken studerar 

/arbetar- upp till 30 år 

 

    Uppgifter 

saknas 

Totalt     11 519 

5 % av arbetsför 

befolkning (16-64 år)  

 

5078  

L. 230 

Ö. 4848 

1576 1157 1297 9108 

Andel av målgruppen 

(5% av arbetsför bef.) 

som fått arbetslivsinriktad 

insats genom finsam 2019 

 

L. 18,3 % 

Ö. 2,5 % 

8,3 % 21 % 5,6 % 7 % 

* Rapporten ”Viktigt med förståelse att det behöver ta tid”. Unga vuxna med aktivitetsersättning – en 

behovsinventering. Den 2 december 2019 Försäkringskassan Örebro. Statistikuttag oktober 2019. 

**F-diagnoser = Psykiatriska diagnoser (utgörs fr.a. av stressrelaterade besvär följt av depressiva).  

M-diagnoser=  Muskuloskeletala sjukdomar (utgörs fr.a. av långvarig icke specifik smärta i axlar, nacke 

och rygg ofta kopplat till psykisk ohälsa). Statistikuttag 2020-02. 

***Individer 25-64 år räknas som långtidsarbetslösa om de varit inskrivna som arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen i minst 12 månader (öppet arbetslösa och sökande i program). Individer 18-24 år 

räknas som långtidsarbetslös om de varit arbetslösa minst 6 månader. Statistikuttag april 2020. 
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Bilaga 2 

 

Befolkningsökning från år 2020-2030 i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

(Befolkningsprognos SCB) 

 

 

 
Uppsala + 10,0 % 

Örebro län + 8,9 % 

Södermanland + 8,7 % 

Västmanland + 7,6 % 

Dalarna + 3,3 % 

Gävleborg + 3,2 % 

Värmland + 2,9 % 
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Socialnämnden 
 

Information om SoL 4 kap 1 § och BBIC 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

Tack för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Tjänstepersoner från socialförvaltningen informerar socialnämnden om 
Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 § och Barns Behov i Centrum (BBIC) som är ett 
verksamhetssystem Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av 
barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns 
insatser från socialtjänsten. 

 

Madde Gustafsson  
Förvaltningschef 

Bilagor: 

Information 4 kap1§ SoL.pdf 
Information del 2 IFO   



Socialtjänstlagen 
4 kap 1§



Ramlag
• Grundläggande riktlinjer
• Generella mål utan att reglera 

detaljer
• Frihet och flexibilitet 
• Bästa sätt att möta enskilda behov
• SoL och HSL



1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 
behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande.
Med barn avses varje människa under 18 år.



4 kap. Rätten till bistånd 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd 
enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om 
det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han 
eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas 
till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 
biståndet regleras i 8 kap. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.
Lag (2016:654).



5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
Barn och unga
• Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 

under trygga och goda förhållanden
• Bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete 

som förhindrar att barn far illa.
• Aktivt arbeta för att motverka missbruk band barn och unga.
• Genom samarbete med andra som berörs, verka för att barn och 

unga inte vistas i olämpliga miljöer.
• Särskilt uppmärksamma utvecklingen hos barn och unga som har 

visat tecken till en ogynnsam utveckling
• I nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de 
behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet

• ge möjlighet till föräldrar att få stöd genom samtal om vad som 
är barnets bästa i samband med separation (samarbetssamtal)

• Ungdomstjänst.



Barns Behov i Centrum – BBIC

Information till politiker



 
• 289 av 290 kommuner 

använder BBIC

 

BBIC - 
kommuner



Krav för användning av BBIC

•Licens för BBIC

•BBIC-koncept

•BBIC-ansvarig

•Utbildning och stöd i BBIC

Vad är BBIC?



Vad är BBIC?



BBIC:s mål 

•Tillhandahålla en nationellt enhetlig 
struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning 

•Visionärt mål

Barn och unga som socialtjänsten 
stödjer ska ha samma chanser i livet som 
alla barn och unga i samhället

Vad är BBIC?



BBIC syftar till att 

•Stärka barns delaktighet och inflytande

•Förbättra samarbetet med barnets familj 
och nätverk

•Skapa struktur och systematik i arbetet så 
att handläggningen och insatserna lättare 
kan följas upp

•Bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet

Vad är BBIC?



BBIC-material från Socialstyrelsen



Triangeln



Triangeln

Triangeln



Bedöma behov och 
förutsättningar för olika beslut

Bedömningsarbete i BBIC sker i tre steg

•Steg 1 Bedömning av risk 

•Steg 2 Bedömning av behov

•Steg 3 Bedömning av mottaglighet

Utreda



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Socialnämnden 
 

Sammanträdestider för socialnämnden 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar sammanträdestider för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2021 för 
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov.  

 Socialnämnden Socialnämndens 
arbetsutskott 

Jan 14 januari 7 januari 

Feb 11 februari 4 februari 

Mars 18 mars 4 mars 

Apr 15 april 1 april 

Maj 13 maj 6 maj 

Jun 17 juni 3 juni 

Jul  1 juli 

Aug 19 augusti 5 augusti 

Sep 16 september 2 september 

Okt 14 oktober 7 oktober 

Nov 18 november 11 november 

Dec 16 december 2 december 

 

Madde Gustafsson Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunkansliet. 
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För kännedom: 

Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom SN 
Utvecklingsstrateg SN 
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