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I. Parter som omfattas av överenskommelsen 
 

● Arbetsförmedlingen 

● Försäkringskassan 

● Region Jämtland Härjedalen 

● Östersunds kommun 
 

 

 

II. Värdegrund och förhållningssätt mellan parterna 
 

● Respektfullhet för varandras uppdrag och olika utmaningar. 

● Lyhördhet för upplevda/uppkomna missförstånd och/eller problem. 

● Gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla goda kontaktytor med ett 

öppet och positivt samarbetsklimat, samt ansvara för det gemensamma 

lärandet utifrån skilda perspektiv och processer. 

● Lösningsfokuserat förhållningssätt genom att tillsammans verka för 

möjligheter till förbättringar.  
 

 

Villkor 

- Tillit till varandras erfarenhet, kunskap och kompetens. 

- Kunskap/uppdaterad information om varandras verksamhet vilket ger en 

ömsesidig förståelse och som främjar ett effektivt samverkansarbete. 

- Kontinuitet och prioritet när det gäller deltagande i gemensamma dialoger 

för pågående och framtida samverkansarbete. 

- Samsyn kring betydelse av olika (nyckel)begrepp och indelning av 

målgrupper. 

 
 

 

 



 

 

 

III. Gemensam målbild  
 

Ett övergripande syfte med ENIG är att hos samordningsförbundets parter bygga 

upp ett ökat gemensamt ansvarstagande samt skapa tydliga samverkansrutiner 

kring personer som behöver samordnade insatser där individens behov är i 

fokus. 

 

Med en tydlig gemensam målbild och förståelse för varandras uppdrag skapas en 

hållbar samverkansstruktur på flera plan och en samverkanskultur som bygger på 

ett lösnings- och möjlighetsfokus och som dessutom kan fungera över tid oavsett 

personalbyten och förändringar i omvärlden. 

 

Insatsen har tre fokusområden: 

- Ett strategiskt (samverkansstruktur och kultur, individens behov i fokus) 

- Ett metod- och kunskapsspridande (sprida väl fungerande gemensamma 

metoder i organisationerna) 

- Ett individnära (ett samverkansteam som lyfter enskilda individer och i 

samverkan skapar lösningar för dem) 

 

Den målgrupp som inledningsvis har valts är unga under 30 år. 

 

Jämställdhet 

Jämställdhetsperspektivet behöver lyftas på ett flertal sätt inom ENIG. Bland 

annat kommer deltagarstatistik kring inflöde, insats och resultat att följas och i 

samplaneringsteam och styrgrupp analyseras. Utifrån en analys kan man i 

styrgrupp komma överens om handlingsplaner för att åstadkomma önskade 

förändringar. Koordinatorn ansvarar för att se till att analyser görs och att 

handlingsplaner genomförs och följs upp. 

Styrgrupp och samverkansteam kommer även att kunna erbjudas 

utbildningstillfällen kring jämställdhet. 

 
 

Brukarmedverkan 

Att stärka och ta till vara individens perspektiv, kompetens och drivkrafter är vad 

ENIG egentligen handlar om. De olika parternas gemensamma resurser skall 

genom ENIG kunna användas på ett smartare och effektivare sätt för att ge 

individen det stöd som behövs för att nå de egna målen kring arbete, studier och 

egen försörjning. 

Deltagarinflytande handlar om att skapa systematik i design av insatser, stäva 

efter att ha det i åtanke under hela individens resa, samt att samla upp resultat 

på ett lika systematiskt sätt och för att sedan förändra utifrån vad som 

framkommit. 



Genom metoden individuell samplanering ska individens medverkan säkerställas i 

alla delar av processen. 

 

Efter genomförd samplanering får individen svara på den indikatorenkät som ska 

skickas ut. Frågorna rör exempelvis: om man upplevt nytta av insatsen, om man 

fått inflytande över den, om man har fått tillräcklig tid och om det nu finns någon 

utpekad som håller ihop individens process framåt. Svaren ska gå tillbaka till en 

pågående förbättringsprocess. 

 

 

 

 

IV. Arbetsmetod/forum/grupp 
ENIG har tre nivåer: strategisk, lärande och individnära. Alla dessa samspelar 

med varandra och är lika viktiga. Målet är ett förbättrat och förändrat 

arbetssätt där alla parterna bidrar med sina resurser för individens bästa.  

De arbetsmetoder som nu ska användas, utvecklas och utvärderas i det 

individnära arbetet är: 

- En månatlig träff för ett Samplaneringsteam. Träffen har två delar: en 

del för gemensam kunskapsutveckling och en del där avidentifierade 

individärenden lyfts. Gruppen kommer med rekommendationer kring 

fortsatt arbete och om huruvida det ska genomföras en individuell 

samplanering och vilka parter som då bör vara med. I forumet skapas 

gemensamt lärande, alla deltagare delar med sig av sin organisations 

arbetssätt och resurser, alla bidrar till att systematiskt identifiera och lyfta 

brister i arbetssätt och rutiner, samt att till styrgrupp påtala behov av 

insatser som idag inte kan tillhandahållas. 

- Individuell Samplanering Samtliga parter kan kalla till och genomföra en 

sådan samplanering tillsammans med och för individen. När någon av 

parterna kallar till samplanering så ska de andra komma. Medarbetarna i 

Samplaneringsteamet stödjer sina kollegor och sin organisation med att 

genomföra dessa träffar på ett bra sätt och att sprida den färdigheten 

vidare till så många som möjligt.  

 

 

Rutin 

Kring det individnära arbetet ska rutiner och material kring initiering av 

ärenden, samtyckes- och dokumentationsrutiner samt uppföljningsverktyg 

tas fram av koordinator tillsammans med samverkansteamet. Det behövs 

skriftliga rutiner och dokument kring både den månatliga samverkansträffen 

och kring processen för individuell samplanering. Dessa rutiner ska förankras 

i styrgruppen. 



Styrgruppen blir löpande av koordinator uppdaterad på utvecklingen av det 

individnära arbetet, eventuella avvikelser, måluppfyllnad, diverse svårigheter 

och utmaningar. Andra viktiga metod- och samverkansfrågor kommer också 

tas upp i styrgruppen. Ordföranden är sammankallande och håller i 

dagordning. En ständig sekreterare är utsedd. Koordinatorn är föredragande 

och samtliga parter är väl förberedda, uppdaterade och aktiva samt delar 

med sig kunskaper och erfarenheter i ett gemensamt lösningsfokus. 

Styrgruppen ansvarar för att insatsen löper på enligt plan. Förändringar av 

betydelse behöver förankras i Styrgrupp. Styrgruppens medlemmar tar också 

på sig en roll att inom sin egen organisation lyfta och eskalera frågor som rör 

och påverkar samverkan. 

 

Koordinatorns roll: Fungerar som kommunikatör: att tillsammans med 

samverkansteam sprida information om ENIG till handläggare, arbetsgrupper, 

chefer och politik, följa upp resultat, sammankalla samverkansteam, fokusera 

på deltagarinflytande, jämställdhet mm, dokumentera, vara föredragande i 

styrgrupp, samt nät- och medverka i olika närbesläktade förändrings-

processer för både synkronisering och förankring på olika nivåer. 

 

Kollegor/medarbetare i de olika verksamheterna behöver få kunskap och 

utveckla färdigheter kring hur samverkan ska ske och var man kan hitta de 

dokument och material som behövs. 

 
 

Regelbundenhet/tidsåtgång 

Samverkansarbete är till stor del relationsbygge. Viktigt är då att parterna 

prioriterar att medverka i de olika forum som finns, samt strävar efter 

kontinuitet i personmedverkan.  

- Styrgruppen träffas 4 gånger per år: ca två timmar per tillfälle. Utöver det 

kan tillkomma särskilda tillfällen vid behov. Behöver alltid förankras innan. 

- Samverkansteamet träffas vid ett tillfälle per månad, max 2 

timmar/gång.  

- Utöver det behövs avsättas 4 tim/termin för att arbeta med 

relationsbyggande, teambuilding, utbildningsinslag och uppföljning av 

arbetssätt och resultat. 

- De individuella samplaneringarna som genomförs av handläggare hos 

parterna tar i normalfallet inte mer än två timmar per tillfälle anses ligga 

inom varje organisations ordinarie uppdrag. 

- Utöver detta behövs ett generöst förhållningssätt till behov som kan 

uppstå i samarbetet: exempelvis att medverka i något utbildningsinslag 

som kan bidra till gemensam metodutveckling. Dessa kan behövas tas 

upp och förankras i styrgrupp innan. 
 

 



Medverkande verksamheter/enheter 

Följande arbetsgrupper eller arbetsteam kommer att kunna aktualisera 

ärenden och därmed också kunna genomföra individuella samplaneringar: 

- Östersunds kommuns Navigatorcentrum (inklusive Kartläggningsteam), 

Arbetsmarknadsenhet, Försörjningsstöd Unga Vuxna 

- Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare 

- Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning, FVV Nord, samt 

Sjukpenning 

- Primärvårdens Rehabkoordinatorer 

- Olika personalgrupper inom Psykiatrin  
 

Nyckelfunktioner 

Styrgrupp: Leder, styr, utvecklar, agerar utvecklingsmotor.  

- Östersunds kommun: Sektorchef Kompetens Arbete Försörjning 

(ordförande), Verksamhetsutvecklare (sekreterare), representant från 

Vård- och Omsorgsförvaltningen 

- Arbetsförmedlingen: Sektionschef 

- Försäkringskassan: Enhetschef, Varaktigt nedsatt arbetsförmåga Nord 

- Region Jämtland Härjedalen, Primärvård: Närvårdområdeschef 

- Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrin: Enhetschef 

- (Koordinator ENIG, föredragande) 

 

Samverkansteam: Handläggare med tydligt mandat från chefer och 

styrgrupp.  

- Arbetsförmedlingen (arbetsförmedlare) 

- Psykiatrin: (rehabkoordinator) 

- Primärvården: (rehabkoordinator) 

- Försäkringskassan: (försäkringshandläggare, aktivitetsstöd) 

- Östersunds kommun: (koordinatorer på kartläggningsteamet, 

socialsekreterare försörjningsstöd, unga vuxna) 

- Koordinator ENIG: (sammankallande, sekreterare, administration) 
 

 

V. Avvikelsehantering 
Avvikelse från den lokala överenskommelsen hanteras av koordinator och 

följs upp med ansvarig chef, därefter till styrgrupp. Samverkansteamet kan 

lyfta avvikelser till koordinator som i sin tur tar med sig den till styrgrupp för 

vidare hantering. 

 

Avvikelse kan göras exempelvis om en kontaktperson inte deltar i 

samverkansteam eller om viktiga nyckelpersoner inte närvarar vid de 

inbokade individuella samplaneringsträffarna som den kallats till. Avvikelse 

kan också göras utifrån värdegrund och förhållningssätt, eller om andra 



överenskommelser eller rutiner inte följs. Avvikelser kommer att användas i 

rapporter och i en lärandeprocess. 
 

 

 

VI. Uppföljning och revidering 
Uppföljning och revidering av överenskommelsen genomförs årligen och 

senast under december månad och med samtliga parter närvarande. Den är 

dock, tillsammans med övriga rutiner ett ”levande dokument” som av 

styrgruppen kan revideras efter behov utifrån eventuellt förändrade 

förutsättningar. De rutindokument och annat informationsmaterial och 

handlingar som ska arbetas fram kommer att tas upp och förankras i 

styrgruppen. 

 

 

 

Arbetsförmedlingen:                          Försäkringskassan: 

 

 

_________________________________        ____________________________________ 

 

 

 

Region Jämtland Härjedalen:    Östersunds kommun: 
 

 

_________________________________        ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


