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1. Bakgrund och problembeskrivning 

 
Bakgrund 
Arbetet med ungdomar med funktionsnedsättning i samverkan med bl a de parter 
som nämns ovan har gett erfarenheter som pekar på att samarbetet mellan 
samhällsaktörer behöver förbättras. 
Arbetet med förstudien Växthuset har visat att denna bild delas av personal och 
chefer hos samtliga aktörer. (Se slutrapport från detta projekt). 
Ungdomar hamnar mellan stolarna och får inte tillgång till de insatser som de har 
behov av för att nå det övergripande målet arbete eller studier. 
Ungdomar med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt nedsatt 
inlärningsförmåga är speciellt utsatt. 
 
Vårt projekt har en ambition att undersöka och utveckla formerna för vår samverkan 
kring dessa ungdomar.  
Vi har valt att fokusera speciellt på en central punkt för att ungdomarna skall få rätt 
insats, nämligen flerpartsmötet. 
Flerpartsmöte sker när personal hos en aktör gjort en bedömning av att insatser från 
en annan aktör behövs eller man behöver göra en gemensam behovsbedömning.  
Detta möte är alltså en betydelsefull länk för att samarbete skall löpa på smidigt och 
effektivt. 

 
Problembeskrivning 
 
1: Genom egen erfarenhet och i samtal med samarbetskolleger hos samverkande 
aktörer står det klart att dessa möten ibland blir bra och leder vidare till insatser och 
aktiviteter som avsikten var. Men lika ofta är dessa möten ostrukturerade, 
oförberedda och deltagarna känner sig osäkra på ansvarsområde och roller. 
I intervjuer med ungdomar som har erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer har 
denna bild av mer eller mindre misslyckade flerpartsmöten påtalats. 

 
2: Ett annat delproblem är att samlad och lätt tillgänglig information kring vilka 
insatser som finns att tillgå och hur man kommer i kontakt med olika aktörer i dag 
saknas. Detta medför att ungdomar får tillgång till insatser beroende på vem de träffar 
och om denna känner till, och kommer ihåg, lämpliga insatser. 
 

Problemlösning 1 
Vi vill utveckla en struktur för flerpartsmötet. Dvs en modell att använda som en 
checklista för att säkerställa att alla deltagare, såväl personal som individ, känner sig 
trygga under mötet och upplever att mötet känns meningsfullt.. 
Med en sådan mötesstruktur ökar möjligheten till att samverkan kring en individ löper 
på effektivare, snabbare och tryggare. 

Problemlösning 2 
Vi vill utveckla en form av insatsbank där man lätt kan hitta lämpliga insatser samt en 
kontaktkarta för att lätt komma i kontakt med andra aktörer för att länka till nästa steg 
i samverkanskedjan kring en individ.  
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Inom projektet vill vi påbörja detta med att samla information och sammanställa en 
”dummie” i pappersformat. Självklart måste detta digitaliseras för att kunna 
uppdateras och vara lätt tillgängligt, men för detta behövs bl a kompetens inom andra 
områden, t ex informationsteknik och programmering, varför det kommer att behövas 
ett eget projekt för att färdigställa produkten. 

 
Målgrupp 
Projektet är inriktad på metodutveckling och den primära målgruppen är därför 
personal. 
Men målgruppen för resultatet av en välfungerande samverkan är ungdomar med 
funktionshinder. 
 
Resultatet av en utvecklad mötesstruktur som används av personal som möter 
ungdomar som är i behov av samverkan kan involvera många samhällsaktörer och 
ungdomar med i princip alla typer av funktionshinder, ohälsa och i utanförskap. 
 
Men för att göra det rimligt att genomföra projektet måste vi begränsa oss. 
Vi väljer därför att koncentrera oss på den samverkan som sker kring ungdomar 
med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt med nedsatt 
inlärningsförmåga 16-29 år. Att vi väljer just denna målgrupp beror på att just dessa 
är speciellt utsatta för risken att hamna mellan stolarna. Detta har påvisats i flera 
utredningar som gjorts kring ungdomar i utanförskap. 
Vidare väljer vi att begränsa oss till aktörerna Psykiatrin, Socialförvaltningen, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Anledningen är att just dessa oftast är involverade på ett eller annat sätt för dessa 
ungdomar. 
Ungdomarna som kan bli föremål för strukturerade flerpartsmöten kan vara aktuella 
hos vilken av de fyra parterna som helst.  
Observera att det de möten vi inriktar oss på att skapa en struktur för är de som 
saknar en standardiserad metodik. Gemensam kartläggning mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och SIP mellan vården och kommunen 
kommer därmed inte att omfattas. 
Vi har valt att inte lägga någon vikt vid individens försörjningsform 
 Detta innebär t ex att flerpartsmöten kring ungdomar med aktivitetsersättning kan 
tillhöra de möten som omfattas av projektets utveckling av mötesstruktur. Men då är 
det fråga om möten som inte omfattas av Gemensam Kartläggning. 
 
Samtliga nämnda aktörer känner väl igen problematiken och har för respektive 
verksamhet uttryckt klara vinster med att utveckla metodiken för flerpartsmötet. 
Dessa aktörer finns representerade i Växthusets styrgrupp. 

 
 

 
 

2. Syfte 
Projektet är inriktat mot att göra samverkan för målgruppen smidigare, säkrare och 
effektivare.  
Vi utvecklar en modell för flerpartsmöten som gör att det blir tydligare hur mötet kan 
initieras, genomföras och dokumentera. Då skapas bra förutsättningar för att dessa 
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möten skall bli av och att det genomförs på ett sätt som gör att tiden utnyttjas 
effektivt. 
-Tidsåtgången för ärendehantering ute i verksamheterna kan bli mindre genom att 
processen snabbas upp.  
-Dyrbar mötestid utnyttjas på ett effektivare sätt- 
-Individen blir mer delaktig.  
-Ökad samsyn på individens behov. 
-Insatserna kan komma igång snabbare. 
-Samverkansparterna får en förbättrad förståelse för och kunskap om   varandras 
uppdrag. 
 
Från Arbetsförmedlingens perspektiv förbättras effektiviten genom att man får arbeta 
med de individer som är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering .De individer som 
behöver insatser från t ex socialtjänst eller psykiatri får detta innan det är dags för 
insatser från Arbetsförmedlingen.  
 
Från Försäkringskassans sida ökas möjligheten till att ungdomar med 
aktivitetsersättning eller sjukpenning ska få tillgång till insatser som banar väg mot 
arbete eller studier alt insatser som behövs från vård eller socialtjänst innan 
arbetsinriktade insatser är möjliga. 
  
Från Socialförvaltningens sida blir det en förbättrad möjlighet att fånga upp de 
ungdomar som hamnar hos dem, men som behöver t ex behandling från vården eller 
ersättning från Försäkringskassan.  
 
Psykiatrins verksamhet kan få effekter som handlar om att underlätta att få igång 
aktiviteter hos Arbetsförmedling eller Socialförvaltningen, som är en viktig del av 
deras patienters resa mot arbete och studier. 
 
När en part väljer att kalla till ett flerpartsmöte finns det ofta ett speciellt syfte, en 
tanke bakom. Ofta handlar det om att man som personal bedömer att individen man 
arbetar kring behöver insatser som kan ges av en annan aktör. Vid mötet uppstår inte 
sällan diskussioner kring vilket uppdrag den ena parten har eller inte har och att 
förväntningar på den andra partens insatser.  
 

3. Mål 
Vi tar fram en struktur för flerpartsmöte som kan användas av endera part som vill 

initiera samverkan med en eller flera andra parter. 
Genom en modell för mötet som säkerställa att väsentliga punkter avhandlas under 
mötet skapas trygghet för alla deltagare, ansvarsfördelningen och roller blir tydliga 
och mötet kan genomföras med individen i centrum. 
Vi tar även fram en första upplaga, en ”dummie” av ett informationspaket bestående 
av en insatsbank och en kontaktkarta.  
Med hjälp av dessa sätter vi strålkastare på flerpartsmötet som en metod som är 
central för samverkan. 
Individer som kallas till flerpartssamtal blir mer delaktiga och upplever att de förstår 
vad som händer i deras ärende. De får en tydlig dokumentation av det man 
gemensamt beslutar och på detta sätt får de bättre möjlighet till inblick i den process 
som rör dem själva. 
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Personal från de samverkande parterna upplever att det blir enklare att initiera 
flerpartsmöten och att genomföra dem på ett effektivt sätt som leder till att individen 
får rätt insats av rätt aktör i rätt tid. 

 
 
4. Beskrivning av projektet och dess organisation 

 
Projektorganisation: 

• Projektägare är Arbetsförmedlingen Lund 

• Projektledare 

• Arbetsgrupp  -Projektledare 100 % plus 25 % projektmedarbetare  från 
Socialförvaltningen, Lunds Kommun. 

• Referensgrupp – Personal från ComUng, AMK och ungdomsutvecklare, 
Gymnasieskolan, LVC/Aktivitetsansvarig, FK, Af, Fontänhuset och 
Psykiatriska kliniken. 

• Styrgrupp – Sektionschef med ansvar för ungdomsfrågor på 
Arbetsförmedlingen Lund, Avdelningschef för 18-24 vid Socialförvaltningen 
inom Lunds Kommun, Samordnare för ComUng, Enhetschef på 
Försäkringskassan, Chef för Psykiatrisk mottagning vid Psykiatri Skåne inom 

Region Skåne samt projektledare. 
 

Projektet kommer att vara indelat i följande faser: 
 

• Undersökning av former för flerpartsamtal som redan finns. Vi kommer att titta 
närmare både på formaliserade modeller, som t ex  SIP ( kommunen och 
vården)  och Gemensam Kartläggning ( Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen)  och de flerpartssamtal som sker mellan aktörerna utan 
någon utarbetad modell. Detta kommer att ske genom observationer, 
intervjuer och enkäter. 
När vi tittar på de formaliserade modellerna, som Gemensam Kartläggning 
och SIP är det för att använda dem som inspirationskälla och förebild för en 
standardiserad mötesstruktur. 

• Framtagning av en mötesstruktur 

• Testning av denna struktur, revidering samt ny testning 

• Implementering 

• Insamling av information för insatsbanken och kontaktkartan kommer delvis att 
göras parallellt med de andra faserna. 

• Framtagande av ”dummie” av insatsbank och kontaktkarta 
 

 Möten och nätverksträffar 
 
Parallellt med arbetet kommer möten med styrgrupp och referensgrupp att hållas 
kontinuerligt för att rapportera och informera ut till de samverkande parterna och 
ta in input som idéer, förslag och få feedback. 
För att ytterligare förbättra samverkan mellan de aktörer som möter målgruppen 
kommer nätverksträffar att arrangeras. Deltagarna är i första hand de som deltog 
under förstudien Växthusets workshop den 9 mars, där man var positiv till att bilda 



 

 

 

                   

Sida | 5 

ett nätverk. Träffarna kommer att ha olika teman och syftar till utbyte av kunskap 
och erfarenheter kring målgruppen. 
För att tillförsäkra en kundorienterad metodutveckling kommer möten med 
inflytandegrupp att hållas kontinuerligt. Denna består av ungdomar från 
målgruppen med erfarenhet av att vara föremål för samverkan mellan 
samhällsaktörer.  

 
 

7. Förväntat resultat 
            Konkret kommer projektet att resultera i: 

• en struktur för flerpartsmöten mellan samverkansparterna kring ungdomar inom 
målgruppen  

• Ett utkast, en ”dummie”, i pappersformat som samlar aktuell information om 
tillgängliga insatser och en karta över kontakter hos aktörer. 

Dessa produkter förväntas öka möjligheten till: 
- Att flerpartsmöten blir av 
- Att kvalitén på dessa möten blir god. .Följande punkter är exempel på sådant som 

fångas upp och checkas av: 
- Deltagande aktörer presenteras som deras uppdrag blir tydligt 
- Att mötets ramar t ex tidsåtgång blir tydligt 
- Att frågeställningen är uttalad och delas av samtliga 
- Att mötets syfte är uttalat 
- Att deltagarnas roller under mötet är tydliggjorda 
- Att ansvarsfördelningen under mötet är uttalat 
- Att information om insatser och åtgärder finns tillgänglig och är tydlig 
- Att ett resultat i form av en tydlig handlingsplan där vars och ens ansvar 

dokumenteras 
- Att alla får var sitt ex av handlingsplanen 

 
 

8. Förvaltning av projektets resultat 
 
Under projektets gång med utvecklingen av strukturen ser vi att kontinuerliga möten 
och samtal med medarbetare, chefer och med ungdomar och andra aktörer görs. 
Detta medför att arbetssätt och metoder som rör vår samverkan diskuteras och 
aktualiseras och sätter detta område i fokus. 

 
Eftersom arbetet med att ta fram ovan nämnda redskap involverar samtliga berörda 
parter, brukare som tjänstemän, personal och andra berörda ser vi ett resultat som är 
välförankrat i alla led och att implementeringsprocessen pågår redan under 
projekttiden. 
Implementeringen innebär att en struktur upprättas inom varje enskild verksamhet för 
att metoden skall leva vidare efter projektslut. Exempel på detta är ansvaret för en 
kontinuerlig uppdatering av insatsbank och kontaktkarta. 
Resultatet bör i förlängningen även kunna appliceras på samverkan för andra 
målgrupper än ungdomar med psykisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt 
med nedsatt inlärningsförmåga. 
Implementering av metoden dvs användning av mallen och övrigt framtaget material 
ansvarar samtliga samverkansparter för.  
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Denna process bör underlättas av att samtliga parter redan under planeringsfasen av 
projektet har visat sitt engagemang genom en uttalad ambition och beredvillighet att 
förändra interna strukturer. Samtliga har slutit upp bakom problemformuleringen. 
 
Vi planerar att genomföra ett eller flera seminarier med deltagare från samtliga 
samverkansparter samt andra berörda samhällsaktörer. Syftet är att presentera och 
gå igenom slutprodukten, dvs samtalsmallen och handlingsplanen för att så många 
som möjligt ska få tillfälle att ställa frågor och skapa samsyn och engagemang. 

 

 
9. Finansiering och andra resurser 

 
Årskostnad: 
 Personalkostnad: Projektledare 100 % samt 25 % projektmedarbetare Lunds Kommun Avd 
18-24       ( 600 000 +150 000 )                                        
      750 000 
Kostnad för resor och studiebesök             5 000 
Kringkostnader för möten             2 000 
Kostnader för seminarier vid implementering och kompetensutveckling          5 000 
Kostnader för annan kompetensutveckling (te x projektpersonalens)                     
              25 000 
Kostnader för arrangerande av nätverksträffar för kunskapsutbyte kring målgrupp, 
samverkan och metoddiskussioner mm.    
                10 000 
Summa per år:      797 000 
 
 

10.Tidsplan 
 2015-10-01 – 2017-09-30 

 
11.Utvärdering 

 
Eftersom projektet är tänkt att resultera i en kvalitetssäkring av en samverkansmetod 
är det en viktig förutsättning att effekten och nyttan av projektets arbete, process och 
resultat utvärderas kontinuerligt. Vi önskar därför att det ska finnas avsatt resurser för 
en processutvärderare skall kunna tillsättas så snart som möjligt. 
 
 
 

Jakob Kristiansson 
Arbetsförmedlingen Lund 
Box 2064, 220 02 Lund 
Tfn: 010-488 07 08 
Jakob.kristansson@arbetsformedlingen.lu
nd 

Maria Fogelquist 
Arbetsförmedlingen Lund 
Box 2064, 220 02 Lund 
Tfn: 101-486 30 61 
Maria.fogelquist@arbetsformedling
en.lund 
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