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Hej Alla!
Nu har äntligen sommaren kommit
och vi kan se fram emot en välförtjänt
och efterlängtad semester.

– Våren har varit fylld av aktivitet och mycket arbete
lade vi på att förbereda årsmötet som vi hade 23 april.
Ett årsmöte där det väcktes en hel del frågor och
diskussion. Frågor som vi tog med oss till styrelsen
och där vi konstaterar att vi har ett arbete att göra.
I en medlemsorganisation är det viktigt att vi verk‐
ligen har en bra kommunikation. Medlemmar ska
inte bara komma till tals utan ska också kunna bidra
till att utveckla NNS.
Flera har hört av sig och vill att vi breddar arbetet i
NNS så att fler kan delta. Det är också viktigt att det
finns förtroende mellan oss. Här är dialogen avgöran‐
de. Ett som vi bedömer viktigt redskap i detta är det
som vi påbörjade under 2020 nämligen kontaktman‐
naskapet.
Varje ledamot har ett ansvar att ha kontakt med
samordningsförbund, lyssna in och föra ut det som är
angeläget för att NNS ska kunna vara en stark och
viktig part när vi för diskussioner med våra myndig‐
heter och våra förtroendevalda. Men också lyssna in
vad ni som medlemmar vill utveckla.
Vi är flera som kämpar för att ha ett samhälle som
håller ihop och där det finns en välfärd som fungerar
för alla. En välfärd som både är generell och samtidigt
kan ta lokala hänsyn. En välfärd som framförallt ser
till individens behov och samhällets nytta. En välfärd
där samordningsförbund som har ett lokalt perspek‐

tiv går hand i hand med myndigheter som har ett mer
centralt perspektiv. En combo som är unik och kräver
engagemang och samverkan från alla parter men
också respekt för varandra.
Jag vill att NNS ska bidra till att både stödja och utveckla samordningsförbunden så att dessa båda per‐
spektiv på välfärden fungerar tillsammans.
Jag ser fram emot en sensommar där vi förhopp‐
ningsvis kommer att kunna träffas på riktigt. Jag
tycker att vi har klarat av denna pandemi på ett bra
sätt i våra verk- samheter mycket tack vare en stor
kreativitet hos våra medarbetare men jag är övertygad
att vi kan göra än mer och än bättre när vi får möjlig‐
heter att samarbete på riktigt igen.

Jag önskar
alla en riktigt
skön sommar!

www.nnsfinsam.se
Nationella nätverket för samordningsförbund

Marie Svensson
Ordförande NNS
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Nya ledamöter
i NNS styrelse
Vid NNS årsmöte den 23 april
valdes två nya ledamöter
till NNS styrelse.

Karin Blomstrand
Samordningsförbundet Väst
– Geografiskt finns jag på Västkusten, i Munkedals kommun,
10 mil norr om Göteborg. Jag fick uppdraget att vara i
styrelsen för Finsam Väst efter valet 2018, säger Karin
Blomstrand.
Första året var det min tur att vara ordförande i styrelsen,
och jag deltog då i Stockholm på Finsamkonferensen.
Jag är intresserad av frågor som rör tillgänglighet för alla,
och menar att det är viktigt att skapa förutsättningar så att
alla kan få den stöttning som är avgörande för den enskilda
personen.
NNS har, som jag ser det, en viktig övergripande funktion,
men kommunikation och dialog är viktiga internt och
externt. Jag skulle också vilja se över regelverken för att se
om det behöver förändras och uppgraderas.

Carolina Sondell
Samordningsförbundet
Örnsköldsvik
– Jag är utbildad civilingenjör och har arbetat 18 år inom
produktion och kvalitet, varav hälften i ledande befattningar.
Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik men har under
13 år bott på många andra ställen: Linköping, Finspång,
Södertälje, Tucuman i Argentina och i Bryssel.
Sedan 2019 är jag politiker på heltid och tjänstledig från
BAE Systems. Jag är ordförande i Humanistiska nämnden
med ansvar för social utredning, socialt stöd och arbetsmarknad. Jag är även ordförande för Samordningsförbundet och ordförande för Socialdemokraterna i Örnsköldsvik.
Jag tror på samordning och vill påverka staten och andra
intressenter om mera nyttjande av Samordningsförbundet.
NNS har gjort ett bra påverkansarbete och jag vill fortsätta
utveckla detta arbete samt få ännu mer samordning mellan
förbunden med hjälp av kontaktmannauppdraget.

En värld i
förändring
– vilken roll
kan Finsam
ha?

NNS och Samverkansakadamin samarbetar kring en
utbildning som handlar om att återställa förtroende och
skapa en starkare välfärd.
Det finns två planerade kurstillfällen, i september och
oktober.

Vad är det som händer i världen och för all del här i Sverige?
Globalisering, digitalisering, urbanisering – allt detta påver‐
kar oss nu och i en rasande takt. Ojämlikheten skapar spän‐
ningar och stad och landsbygd glider alltmer isär.
Nya konfliktlinjer dras upp och vårt demokratiska system får
allt svårare att hantera detta. Tilliten till politiken i kommu‐
ner och regioner tappar i legitimitet likväl som tilltron till
flera av de viktiga samhällsinstanser som varit en garant för
samhällskontraktet. Såväl Arbetsförmedling som Försäkrings‐
kassan får hård kritik. För att hantera de komplexa samhälls‐
frågor som följer i omdaningens spår måste vi tänka nytt och
våga göra annorlunda.
På många håll i landet uppfattas det att staten drar sig undan
då service endast erbjuds digitalt och den fysiska närvaron
monteras ned. Hur skall vi gemensamt möta denna utveck‐
ling i hopp om att återställa förtroende och bygga en ny stark
välfärd?
Dessa frågeställningar är utgångspunkten i utbildningen som
hålls av Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare
vid Göteborgs Universitet.
Läs mer om utbildningen på:

www.nnsfinsam.se

Klicka på bilden
om du vill se en
informationsvideo
om utbildningen.
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Fredrik Tågsjö,
verksamhetsutvecklare

Samuel Grahn,
förbundschef

När Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö vid Samordningsförbundet i Halland
åkte till Væksthuset Kompetenscenter i Danmark var det för att undersöka
om deras BIP-system var det verktyg man sökte efter för att utvärdera
resultatet av förbundets insatser. De fann även en forskning som skulle
komma att påverka förbundets verksamhet.

BIP-forskningens slutsatser ger kunskap att göra rätt
saker
– BIP-forskningen är ingen metod, utan ett mindset. Det handlar om
att undersöka vilka faktorer som är verksamma för att personer med
komplex problematik, långt från arbetsmarknaden, ska nå arbete eller
studier. BIP-forskningen riktar om fokus från individen till fokus på
organisation, handledarrollen, insatsernas design och arbetssätt. Utifrån
detta kan vi fokusera på att arbeta med det man vet är verksamt för att
individen ska komma till arbete eller studier, säger Samuel Grahn vid
Samordningsförbundet i Halland.
Följande faktorer var mest avgörande för att en person med komplexa
problem skulle komma i arbete:
• Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
• Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
• Kontinuerliga insatser utan avbrott.
• Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa,
vägledning, praktik etcetera parallellt.
• Hela tiden fokus på arbete/studier.
Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott backade individen i sin pro‐
gression mot arbete.
– Detta är hoppfullt, för detta är faktorer som vi har möjlighet att
utveckla och förbättra i insatser för målgruppen, säger Samuel Grahn.

Samordningsförbundet i Halland pionjärer
Samordningsförbundet Halland är pionjärer när det gäller att använda
BIP-forskningen bland samordningsförbunden i Sverige. Samuel Grahn
och Fredrik Tågsjö vid förbundet kom i kontakt med BIP-forskningen

Foto: Samordningsförbundet i Halland

SKAPA – Skattning av progression mot arbete
Fakta om BIP

I Danmark är Arbetsförmedlingen kommu‐
nal. Man har jobbcenter i kommunerna som
har underleverantörer som kan liknas med
kommunala arbetsmarknadsenheter. En av
underleverantörerna är Væksthuset som
också driver ett aktivt forskningscenter.
Mellan år 2011 och 2016 genomförde cen‐
tret en stor forskningsstudie med namnet
BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet =
Sysselsättningsindikatorprojektet). Under
studien samlades regelbundna självskatt‐
ningar in för personer med en komplex
problematik, långt från arbetsmarknaden.
Syftet var att undersöka vilka faktorer som
är verksamma för att personer i denna mål‐
grupp ska nå arbete eller studier.
Självskattningarna och samtalen i samband
med den sker tillsammans med en hand‐
ledare och ger en visuell bild för deltagaren
över hens utveckling samt ökar deltagarens
delaktighet i sin egen handlingsplan.
Samtalsstödet ger också handledaren ett
mer stringent och professionellt samtal med
fokus på de områden som är verksamma för
att deltagaren ska nå arbete eller studier.
Slutligen kan resultaten aggregeras över tid
och ge underlag till att utveckla insatserna
och organisationen. Væksthuset har startat
ett kompetenscenter där man utbildar all sin
personal i BIP-forskningen och självskat‐
tande samtal.
I Sverige saknar vi liknande forskning. BIPforskningen ger oss evidens för hur vi kan
utveckla våra verksamheter även i Sverige.

Länkar:
Samordningsförbundet i Halland
Vaeksthusets-forskningscenter

Fortsättning på nästa sida
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SKAPA – Skattning av progression mot arbete (forts)

vid Finsamkonferensen 2019. Förbundet hade då i ett
skattning av individens förmågor och man jämför man
par år letat efter sätt att följa stegförflyttningar för del‐
hur den nya skattningen och den grafiska bilden för‐
tagare i insatser som stod långt från arbetsmarknaden.
håller sig till den tidigare. Resultatet från tid till annan
Samuel och Fredrik for till Væksthusets forsknings‐
blir visuellt tydligt både för individen som gör skatt‐
center i Köpenhamn för att ta reda på mer om BIPningen liksom för handledaren vilket ger bättre möjlig‐
forskningen. Där insåg man att BIP inte bara innehöll
heter till ett konstruktivt samtal om vad man behöver
ett användbart mätinstrument, utan att den bakomlig‐
fokusera på framöver. På så sätt har individen hela
gande forskningen kunde användas för att förändra
tiden en uppdaterad handlingsplan och handledaren
och utveckla förbundets verksamhet.
får en indikation på om insatserna är till
hjälp och stöd för individen eller om man
Man översatte det danska materialet och
behöver göra förändringar.
anpassade det till samordningsförbundets
behov och verksamhet. Man gav skatt‐
Handledaren ställer också två samvetsfrågor
ningsverktyget namnet SKAPA, som är en
till sig själv efter varje skattning – hur hög
förkortning av Skattning av progression
tilltro har jag till att individen når arbete eller
mot arbete. Områden som deltagarna
studier samt hur bedömer jag individens sätt
skattar sig själva inom är:
och målmedvetenhet att aktivt arbeta för att
nå arbete eller studier.
• Kan hantera hälsoutmaningar.
Om tilltron är låg är det dags för handledaren
• Kunskap om möjligheter.
att göra något åt saken, eftersom graden av
• Tron på att kunna klara ett jobb.
Samordningsförbundet har översatt
och anpassat BIP till förbundets
handledarens tilltro är viktigast för att indi‐
• Förmåga att samarbeta.
verksamhet.
viden ska nå arbete eller studier.
• Realistisk förståelse för möjlig lönenivå.
Samordningsförbundet i Halland har använt SKAPA• Söker jobb.
systemet i drygt ett år och har i dagsläget genomfört
– När data blir aggregerat, efter att flera
ett par, tre skattningsomgångar.
skattningar gjorts, visar det vilka
– Covid-pandemin har dessvärre
insatser som fungerar och vilka insatser
medfört att det inte har rullat på i den
som fungerar mindre bra. Systemet
takt som vi hoppats på, säger Samuel.
resulterar också i att individen blir
delaktig i sin egen handlingsplan och
Därför har samordningsförbundet
vet varför hon eller han gör nästa
ännu inte riktigt fått den aggregerade
aktivitet, säger Samuel.
data som ger tillräcklig information
till organisationen. Många har gjort
Sedan mars 2020 har förbundet
den första och andra skattningen,
regelbundet använt SKAPA-samtal
men det är vid skattning tre eller fyra
med deltagarna i insatser som förbun‐
som man kan få fram riktigt intres‐
det finansierar och samordningsför‐
Självskattningen fylls i i ett spindeldiagram. I diagrammet ovan har resultatet av två skattningar fyllts i – en
sant och användbar information.
bundet är nu certifierade att själva
skattning är den mörkare formen, en annan den ljusare.
utbilda inom BIP-området.
– En del ser verktyget, frågesystemet,
som det stora. Men det vikigaste är egentligen
I praktiken går det till enligt följande:
resultatet av BIP-forskningen, som ger ett förändrat
Var tredje månad får individen skatta sin förmåga
mindset eller tankesätt in i organisationen. Det är
inom sex olika områden i förhållande till att kunna ha
detta som ger bitarna till att skapa förändrade och mer
ett arbete eller studera. Områdena är:
anpassade insatser för individen, berättar Samuel
• Typ av arbete – vilket arbete eller studier skulle
Grahn.
individen vilja ha.
Stort intresse för SKAPA
• Klara av ett arbete – klarar individen av att arbeta.
Kunskapen om BIP-forskningen sprider sig i landet
• Kompetenser – är individens kompetenser
och allt fler samordningsförbund och kommuner vill
användbara på en arbetsplats.
utbilda sig inom området.
• Samarbetsförmåga – hur ser individen på sin
NNS och Væksthuset har därför inlett ett samarbete
förmåga att samarbeta med andra.
när det gäller utbildningar inom BIP-systemet.
• Hantera vardagen – har individen tid att fokusera på
Initialt kommer Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö vid
att få ett arbete eller att studera.
Samordningsförbundet i Halland att vara med och
• Hälsa – hur bedömer individen sin hälsa i förhållande utbilda utbildare. Man har som plan att det under
till att kunna ha ett arbete eller att studera.
hösten 2021 ska finnas ytterligare cirka sex stycken
Individen anger sina förmågor på en skala mellan 1-5,
där högre siffra är bättre. Efter tre månader görs en ny

certifierade utbildare inom området, som därefter kan
sprida kunskap till fler samordningsförbund.
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Databas för att göra lokala behovsanalyser
Samordningsförbundet Uppsala län har tillsammans med företaget
Statisticon samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland skapat
ett verktyg för att generera lokala behovsanalyser.

I databasen finns samlade transfereringskostnader som ger en bild av hur
olika försörjningsslag har utvecklats i samordningsförbunden.
Databasen är tillgänglig via följande länk:
https://studios.statisticon.se/finsam

NNS svarar på betänkande
NNS har fått möjlighet att vara remissinstans när det gäller regeringskansliets betänkande God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6).

NNS har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera remissvaret, som ska
vara inlämnat senast den 30 september.
Medlemsförbunden får gärna ge synpunkter till arbetsgruppen. Kontaka
i sådana fall Ola Andersson vid NNS.
Mailadress: ola.andersson@finsam.goteborg.se

Läs mer på: www.nnsfinsam.se
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