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Samordningsförbundet

Göteborg Hisingen
Livlig dag med många möten

20 års erfarenhet av att
DELTA i välfärdsarbetet
Det var en nöjd ordförande Tord Karlsson som inledde 20årsfirandet av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA
denna soliga höstdag med friskt bett i luften.
– Svenska välfärden fungerar bra och är i världsklass. Dock
inte för riktigt alla. Trots att varje myndighet gör rätt på sin
kant, blir det inte alltid effektivt på samhällsnivå eller bra för
individen. Då kan man säga tack och lov för samordningsförbunden som kan göra bättre!
Försöket med DELTA startade 1997 och har fallit så väl ut att förbundets erfarenheter och struktur har fått stå modell för lagstiftaren.
– Jo, vi vet ju vad vi talar om, poängterade ordföranden, påtagligt
tillfreds över de många tester, försök och utvärderingar som lett fram
till vad DELTA står för idag.
Tord Karlsson beskrev det unika lokala perspektivet, att medarbetarna är lyssnade till eftersom de vet bäst vad som fungerar, att Hisingsbon
är central för medarbetarna, som i sin tur gärna vill vara med och driva
på utvecklingen. Vidare att DELTA ser en heder i att utvärdera enligt utvecklade uppföljningssystem och att hållbara arbetssätt utvecklas
med Hisingsbons behov i centrum, inte myndigheternas.
Från allra första början har man haft både Kunskaps-DELTA och
Åtgärds-DELTA; två perspektiv på samma välfärdsinsats. Tord förklarar:
– Vi måste veta mycket innan vi sätter igång med insatser till individer. Finns behoven, hur stora är de och vad är problemet – handlar
det om bristande samverkan? När vi satt igång verksamheter ska vi ta
reda på om de fungerar, det vill säga utvärdera. Är det bra erfarenheter
som vi fått – ja, då ska dessa spridas. Detta kallar vi Kunskaps-DELTA,
andra säger strukturella insatser. De insatser som vänder sig till våra
Hisingsbor kallar vi Åtgärds-DELTA, det är vad andra kallar individinriktade eller operativa insatser.
Blickande framåt konstaterade Tord att samhällsproblemen vi haft i

Först en kopp och lite inledande
hälsningar kollegor emellan, innan
ordförande Tord Karlsson hälsade
välkomna till DELTAs 20-årsdag.

20 år fortfarande består. Därför kommer det att finnas behov av olika
sätt att organisera välfärden på. Det kommer att behövas centrala välfärdssystem men också lokala handlingsutrymmen. Den samverkan
som finns inom samordningsförbunden kommer därför att behövas
även i framtiden. Och behövas ännu mer!
– Vi möter kanske tio procent av de behov som finns. Detta är en
politisk fråga och den anser jag att vi politiker måsta driva hårdare. Jag
saknar politiska initiativ till att använda dessa goda möjligheter – att vi
faktiskt kan lösa sammansatta problem som andra inte klarar av.
Därefter kunde födelsedagsaktiviteterna fortsätta med beskrivning av
pågående insatser – Åtgärds-DELTA – och föreläsningar om offentliga
sektorn och välfärdsarbetet. •

Ett fullvuxet DELTA

Det här kan vi
erbjuda Hisingsborna
De pågående insatserna i DELTA presenterades av
samordnarna och förbundschefen. Samma samordnare som möts var sjätte vecka för att utveckla
sin samverkan. ”Jag kommer med frågor och
lämnar mötet med lösningar”, som Ola Andersson
uttrycker det.
– Men även om DELTA fungerar bra idag så hade det inte gått utan
beredningsgruppen, påminner Ola och beskriver gruppen som myndigheternas gemensamma arena där man försöker minska glappen mellan varandra och skapa helhetsperspektiv om individerna. En plattform
att värna om.
Sedan var det dags för Åtgärds-DELTAs samordnare:
Tidig och samordnad rehabilitering på vårdcentralen riktar sig till
personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Femton vårdcentraler
på Hisingen arbetar på samma sätt med avsatt samverkanstid i allas
kalendrar. Alla professioner får samma information om patienten och

Några av DELTAs samordnare tog
tillfället i akt att berätta om sin roll i
Åtgärds-DELTA. Man kan konstatera
att tjugo års erfarenhet spelar roll.
Bilderna: Ola Andersson, Glennd Holmberg och Åsa Radl.

patienterna visar att de känner sig trygga med det. Arbetssättet gör att
personalen vinner tid och sjukskrivningsprocessen förkortas eller till
och med förhindras.
Arbetsmarknadstorget har varit med sedan 1999 och värnar om arbetslösa med flera behov. Den största framgångsfaktorn är samsynen
mellan myndigheterna – extra viktigt i en tid när både målgruppen –
fler nyanlända – och arbetsmarknaden har förändrats.
Hälsodisken vänder sig främst till dem som har någon form av psykisk
ohälsa. Det som erbjuds kan sägas vara ett komplement till vad samhället erbjuder i övrigt. Hälsodisken erbjuder öppna grupper som man
inte behöver ”kvala in” till. Man kommer om man vill. Låter bli om
man vill. I grupperna träffas personer och delar med sig av sina erfarenheter vilket visat sig mycket kraftfullt. Resultaten visar att alla kan göra
små förändringar i vardagen som sedan blir stora i livet.
DISA startade 2010 och möter unga personer med nedsatt arbetsförmåga och aktivitetsersättning. Målet är att lämna passivitet och komma
igång med aktivitet från en låg nivå för att sedan kunna öka allteftersom. DISA samverkar både internt och externt, även med arbetsgivare
och vården.
Unga vuxna riktar sig, liksom DISA, också till målgruppen unga
vuxna, 18-29 år. I trepartsmöten söker man hitta det som personen
behöver för att komma vidare, kanske terapisamtal eller ytterligare utredning. Arbetet visar tydligt hur viktig samverkan över gränserna är.
Inkluderande rehabilitering är ett ESF-projekt som drivs av tio kommuner och sex samordningsförbund. Sju delprojekt ingår och DELTA
är ägare. Projektet startade i oktober 2015 och pågår i tre år. Fyrtio
medarbetare och lika många miljoner arbetar för att fler ska få tillgång
till rehabilitering samtidigt som man vill utveckla nya arbetssätt. Målet är att få fler i arbete eller studier, eller åtminstone närma sig, ta ett
steg framåt. Projekten syftar också till att synliggöra eventuella brister i
samverkan; man kartlägger, analyserar och påverkar på strukturell nivå.
ViCan startade 1998 och vänder sig numera både till ungdomar och
vuxna. Här görs samlad bedömning av arbetsförmågan för att hitta
lämplig insats. Man arbetar tvärprofessionellt med socialarbetare,
handledare, lärare, arbetsförmedlare och personal från Försäkringskassan. 155 personer per år genomgår åtta veckor med individuella samtal
och praktiskt arbete med möjlighet till medicinsk hjälp. Deltagarna har
ofta mycket sammansatt problematik och kan ha stått utanför arbetsmarknaden så länge som tio-femton år.
En hållbart kompletterande arbetsmarknad erbjuder enkla tjänster
som inte kräver hög utbildning – tjänster som blivit bortadministrerade när man under 1990-talet ansåg dem överflödiga. DELTA utgår
från arbetsplatsens behov, med matchning till individen, vilket gör det
hela hållbart. Idag har Kompletterande arbetsmarknad 100 tjänster till
sitt förfogande.
Mera svenska bättre hälsa har arbetat i fem år och vänder sig till dem
som hoppat av från SFI, Svenska för invandrare. Under tiden hos
MSBH erbjuds praktik, svenskundervisning och samhällsutbildning.
En aktivitet som med tid och tålamod har lyckats att få människor till
bättre hälsa, utbildning och arbete. •

Några av samordnarna:
Ann Karltun,
Beata Rackman,
Jaana Nyman,
Katarzyna Hansen,
Åsa Callesen,
Evy Almgren
och
Glennd Holmberg.

Samhällsutvecklingen då, nu och sen

Bristerna heter bra system,
nytänk och mod
– Samordningsförbundens målgrupp kan nu vara
så stor som en miljon individer – tio procent av
befolkningen. Det är en verklig utmaning för samhället.
Anders Ekholm, vice vd på Institutet för Framtidsstudier, delade med sig av sin syn på samhällsutvecklingen i Sverige.
Anders Ekholm har ägnat mycket tid åt att fundera över välfärdens problem. Han talar om demografins roll och hur överraskande dåligt samhället är på att läsa av den. Hur är det ens möjligt att misslyckas med
enkla uträkningar om vilka behov som finns, och planera för dem i tid?
– Borde man inte veta hur folk åldras, frågar han retoriskt.
Att medellivslängden i Sverige ökar – hundraåringarna är inte unika
längre – spelar också roll.
– Folk dör inte som förr, de drar ut på livet vilket gör att vi har ett allt
större behov av bostäder.
I stort sett hela befolkningen lever med alltmer personliga mobiltelefoner som kan serva oss med precis den information som var och en
vill ha. Det sägs att vi svenskar pillar på mobilen 150 gånger per dygn. I
snitt. Den offentliga världens system har däremot inte kommit så långt.
Där går det istället riktigt sakta. Står nästan stilla, enligt föreläsaren.
Och det drabbar oss medborgare.
– När kommunikationer inte fungerar eller remisser försvinner skapar det stor osäkerhet hos befolkningen, konstaterar Anders Ekholm.
IT är följaktligen en av de viktigaste frågorna att ta itu med. Det är
nödvändigt för att vi ska kunna öka förmågan att hantera den kunskap
som, enligt Anders, fördubblas varje år. Beräkningar ger vid handen att
år 2020 kommer den medicinska kunskapen att dubblas var 73:e dag.
– Datorer kan ta över mycket, med självlärande system och förmåga
att utläsa allt både bättre och snabbare än vi människor gör.
Med digitalisering och datorer som kan göra i stort sett allt, kommer
framtidens arbetsmarknad att förändras. I USA försvinner 47 procent
av alla yrken inom 20 år. I Sverige är siffran 52. Anders tycker inte det
är särkilt dramatiskt.
– Lokomotivputsare finns inte idag och webbdesigner fanns inte på
50-talet. Det är en pågående process. Trots det oroar vi oss: måste vi
sluta jobba, studera eller dela på de jobb som finns? Oron handlar om
de åtta(!) procent av hela livet som vi lägger på arbetet. Detta faktum
följdes av ett förvånat sus bland åhörarna.
Samhällets problem i vård, omsorg och skola är inget nytt. Fast samtidigt som samhället misslyckas med vissa saker, så utvecklas andra; vår
sjukvård är bland de bästa i världen. Det är uppenbart att svårigheterna
som kvarstår är politikerna övermäktiga, säger Anders och förordar
mod och nytänk.
– Stuprör kan vara bra när vi behöver enkla lösningar. Men de enkla
systemen duger inte i komplexa situationer. Vi måste våga vara innovativa, testa och emellanåt också stå ut med att misslyckas. •

Anders Ekholm tycker att stuprör kan
vara bra ... om de får syssla med enkla
frågor. I komplexa situationer krävs något
annat – kanske samordningsförbund?

Föreläsningen satte full fart på diskussionerna. ”Va, jobbar vi inte mer, än så!?”

Tjänster kontra varor

Enhetlighet fungerar inte
i den komplexa ”fabriken”
Den offentliga sektorn behöver utvecklas: sluta
leverera varor enligt löpande-bandet-filosofi och
börja leverera tjänster som tål variation!
Johan Quist från Karlstads universitet och Centrum för tjänsteforskning
talade om ”offentlig sektor med relevans – en tjäntelogisk föreläsning
för förnyelsebyråkrater”.
I åtminstone hundra år har grundprincipen för standardiserad tillverkning varit att man säkerställer produktionsmiljön och därmed skapar livskraftiga verksamheter. Det som stoppas in i fabriken ska komma
ut i ny skepnad utan att det ska kosta för mycket. Ingen variation kan
tillåtas. Idag utmanar tjänstelogiken. Varuförsäljning är inte längre
nummer ett, utan företag säljer hellre tjänster. Hur ser den tillverkningen ut? Vad betyder variation då? Och kan det ”produktionssättet”
översättas till offentlig sektor?
– Går det att ta bort variation från exempelvis Arbetsförmedlingen
när förväntningarna från kunderna inte är desamma? När kunderna
– och handläggarna – är fysiskt olika och kunskap, kompetens och
konjunkturen med tillgängliga arbeten varierar, frågar Johan Quist och
svarar:
– Nej, det här är den största skillnaden mellan tjänst- och varuproduktion. Kunden tar med sig variation in i systemet och påverkar utfallet. De är ”mitt i fabriken” och ställer till oreda.
Johan exemplifierar med en ”fabrik” i offentlig sektor; en vårdcentral.
På vårdcentralen bygger belöningssystemet på hur många patienter
läkaren träffar varje dag. I verkligheten är det problem med genomströmningen eftersom alla patienter inte har samma åkommor och
följaktligen inte går att behandla likadant. Vill man få in fler patienter
– hålla produktionen uppe – så går det att ”lösa”; genom sänkt kvalitet.
– Trots att man pratar mindre med patienten och kortar besöket så
får ju vårdcentralen sin pinne i alla fall, raljerar Johan som tycker att
myndigheter är lite väl förtjusta i standardisering och pinnsamlande.
Enhetlighet löser inte människors problem. Vi är alla olika och behöver myndigheter som gör rätt, inte gör rätt saker. Johan Quist förordar
att vi slänger ut checklistan och istället löser de faktiska problem vi
ställs inför. Våga trotsa, var inte rädd för att någon gång göra fel, är
hans uppmaning.
Samordningsförbunden är en konstruktion gjord just för att välfärden inte fungerar för alla. Funktionsindelning – som i viss produktion
är det rätta – passar inte i välfärden; den ger hopplöst dålig samordning
och misslyckas med att få delarna att fungera som en helhet.
– Vi är vanligtvis för dåliga på att balansera olika perspektiv, att göra
mer än en sak i taget. Fast ni i DELTA går ju på tvärs – ni möts, pratar
och gör verkstad.
– Men det kan inte vara lätt att vara samordnare ... mot dessa superstarka bevarandekrafter.
Auditoriet nickade bekräftande. •

– En glass går från vara till tjänst när
vi söker njutning, svalka och vill unna oss
något. När glassen äts uppstår detta – en
tjänst. Johan Quist förklarar skillnaden på
vara och tjänst.

Johan Quist utmanade åhörarna gång
på gång: ”vänd dig till din granne och
diskutera hur vi kan lösa det här”.
Och som det pratades!

Till sist: mingel med hyllningstal, hurrarop, bubbel
och hallondoftande födelsedagstårta

Om DELTA

PÅ HISINGEN HAR VI EN LÅNG TRADITION av att utveckla samverkan mellan myndigheter. Sedan 1997 har vi ”DELTA-samverkan” där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen kan erbjuda en helhetssyn på personer mellan
16 och 64 år som står utanför arbetsmarknaden eller som har önskemål och behov som inte
kan uppfyllas i de enskilda myndigheterna.
DELTA ägs av myndigheterna och har en gemensam styrelse:
LEDAMÖTER Tord Karlsson (S), kommunen; ordförande; Fati Maroufi, Arbetsförmedlingen, förste vice ordförande; Kristina Holmgren (M), regionen, andre vice ordförande,
Maria Öystilä-Salo, Försäkringskassan
ERSÄTTARE Bo Andersson (FP), kommunen; Maria Sahlen, Arbetsförmedlingen;
Per Tenggren (S), regionen; Malin Thelander, Försäkringskassan
KONTAKT DELTA finns på flera adresser på Hisingen med ett samlande kansli på Vågmästaregatan 1 D, postadress Box 8813, 402 71 Göteborg. På kansliet finns förbundschef
Ola Andersson, tfn 0703 052755, ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se och
Cecilia Abrahamsson, tfn 0706 085748, cecilia.abrahamsson@forsakringskassan.se
För kontakt med aktiviteterna, gå in på hemsidan www.samordningsdelta.se för aktuella uppgifter.
HÄSSEL & PALM

Så ökar vi välfärden –
Hisingsborna mår bättre
och vi utnyttjar resurserna
mer effektivt.

