
EVI – En Väg in
Vår samverkansplattform



• Ett samordningskoncept för de invånare som är i behov av 
samhällsstöd från fler än en aktör

• Aktörerna är; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Ludvika- och Smedjebackens Kommun: Individ och 
familjeomsorgen (IFO) samt Arbetsmarknadsenheten 
(AME)(Primärvården och psykiatrin deltar i teamet som förstärkta resurser.)

• Styrgrupp bestående av cheferna från respektive verksamhet
• Arbetsmarknadsenheten , AME i kommunerna är utsedda att 

vara huvudman för samverkansplattformen EVI – En Väg In

EVI – En Väg In



• I början av hösten 2016 togs positiva beslut i båda 
kommunstyrelserna om att starta upp de nya 
samverkansplattformerna

• Smedjebacken var redan i gång och påbörjade 
optimeringsarbetet direkt

• Ludvika inväntade nya lokaler och kom i gång straxt efter 
årsskiftet 2017

Bakgrund – Ett frö



• Korta ledtider
• Rätt insats/aktivitet
• Långvarig egen försörjning
• Tillgänglig direkt för boende i Smedjebackens 

och Ludvika kommun

Mål



Basbemanningen i 
Teamen

Smedjebacken
• Carolina Andersson AME

• Jerker Svensson      AME/IFO

• Birger Tuominen     AME/IFO

• Susanne Wallentin IFO

• Helena Persson                  AF

• Lena Dahlberg-Gustavsson FK

Ludvika
• Linda Andersson AME

• Marie Nyberg IFO

• Therese Karlsson FK

• Veronika Martinsson-Pillto AF



Hur jobbar EVI?

• Två funktioner
- Slussande
- Rådgivande och konsulterande



Slussande

• Individen kan söka själv till EVI
• Via handläggare

• För hantering i EVI behövs ett samtycke

• ”Remissinstans” för Rehabteamet



Rådgivning/Konsultation

• Funktion som vuxit med framgång

• Ärenden lyfts anonymt/avpersonifierat
• Ärenden lyfts med samtycke



Flödet i EVI via handläggare

EVI ärende?

Uttömt de egna resurserna som SIP, egna konsultativa forum

Samtycke Anonymt

Konsultera EVI

personligt möte      Via koordinator     

Teamet avgör inskrivning 
i EVI

Åter ordinarie 
handläggare –Förslag på 

åtgärd

Skrivs in i EVI –Kartläggning-
planering för aktivitet el insats



Flödet i EVI när Individen söker själv

Individen söker till EVI på eget 
initiativ

Samtycke

Lyfts i EVI

”Snabb Sluss” 
Hänvisning till rätt 

insats/aktivitet

Skrivs in i EVI

Kartläggning

Planering för 
aktivitet/Insats



Vad händer i EVI?

IFO
FK
AF
LtD

Eget initiativ

Konsultation

EVI
- Individuella 

samtal
- Kartläggning

-Flerpartsmöten
-Individuell 
planering

Sluss Aktivitet/
Insats

Ordinarie handläggare

Insteget

Rehab-
teamet

Vård

IFO

FK

AF

Annat



Framgångar
• Konsultationerna
• Samlad kompetens
• Samverkansambassadörer
• Samlar och sprider kunskap
• Lösningsfokus
• Prestigelöshet
• Uppmärksammar och påtalar behov



Utmaningar

• Sprida kunskap om EVI:s uppdrag:
– Vi är en sluss ingen insats

• Hitta en insats som är möjlig
• Personalsituationen i EVI Ludvika
• Högt tryck i ordinarie verksamhet
• Få alla att se vinsterna med samverkan!



Resurskarta

• Uppdaterat den resurskarta Finsam gjorde år 2014 
”Resurskatalog- Insatser som främjar vägen till egen 
försörjning” 

• Utformningen är inte klar och kommer att vara ett 
pågående arbete

• Den kommer att ägas av EVI och därmed ligga på 
kommunens hemsida, sök EVI



Behovsrapport
• EVI rapporterar till LSG, lokala samverkansgruppen, för 

att synliggöra brister eller behov i samordning

• Koordinatorerna föredrar behovsrapporten för EVI:s
styrgrupp som tar ställning till om ärendet ska vidare till 
LSG 

• Om ärendet ska vidare till LSG föredrar koordinatorerna 
behovsrapporten för LSG.

• LSG återkopplar med svar till EVI om eventuell åtgärd



Kontakt 

Smedjebacken
EVI-En Väg In
Kommunhuset
Vasagatan 17
777 81 Smedjebacken
Mejl: evi@smedjebacken.se

Koordinator:
Carolina Andersson
Arbetsmarknadsenheten
0240-66 01 20

Ludvika
EVI-En Väg In
Ovanpå Resecentrum
Bergslagsgatan 10
771 82 Ludvika
Mejl: evi@ludvika.se

Koordinator
Linda Andersson
Arbetsmarknadsenheten
0240-56 54 69

Processledare för båda teamen
Sus Jonsson
Mobil: 070 – 535 26 32
Mejl: sus.jonsson@niksus.se



Våra hemsidor:
www.smedjebacken.se/evi

www.ludvika.se/evi

Smedjebackens EVIteam
finns tillgängliga på 
onsdags förmiddagar 
kl. 8.00 – 12.00 
då vi har möte i 
Kommunhuset i 
Smedjebacken

Ludvikas EVIteam
finns tillgängliga på 
tisdagar och varann onsdag ojämna veckor
kl. 08.00 – 16.00 
i lokalerna ovanpå
Resecentrum i
Ludvika

http://www.smedjebacken.se/evi
http://www.ludvika.se/evi

