
1

Socialt
bokslut

2017

Samordningsförbundet Umeregionen  
och Nordmalings kommun genomför en  

social redovisning som är en metod för  
att påvisa effekterna av den finansiella 

samordningen samt redovisa resultatet av 
 insatserna för personer som har behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser med 
syftet att uppnå eller förbättra sin  

förmåga att utföra förvärvsarbete. 
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Verksamhetsberättelse 2017
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och kommunens arbetsmarknadsenhet har varit 
närvarande vid alla beredningar. Försäkringskassan och Hälsocentralen har vid 
behov funnits med via telefon eller innan beredning överfört information till ko-
ordinator. Försäkringskassan har större delen av året inte haft fasta representanter i 
beredningsgruppen. I stället har chef för aktivitetsersättning meddelat koordinatorn 
vem som är ansvarig handläggare för aktivitetsersättning och sjukförsäkring. 

En förhoppning inför 2018 är att även Nordmaling får fasta representanter från 
Försäkringskassan, både för aktivitetsersättning och för sjukförsäkring. KAA (kom-
munala aktivitetsansvaret)/SYV (Studie- och yrkesvägledning) har inte deltagit i 
beredningsgruppen.

Nordmalings beredningsgrupp upplever att det finns en bra fungerande samverkan. 
En framgångsfaktor är att en stor del av representanterna i beredningsgruppen fun-
nits med sedan start och över tid jobbat fram en bra samverkan. Även övrig sam-
verkan kring sysselsättning och övergång mellan arbetslinje och sysselsättning har 
fungerat bra tack vare en del i ett projekt med arbetskonsulent för personer i behov 
av sysselsättning.

 Synpunkter från en del av Arbetsförmedlingens handläggare i alla kranskommu-
ner är att det tar längre tid att använda sig av beredningen för extratjänster och vill 
därför inte att extratjänster ska gå via beredningen. Beredningsgruppen och det 
stora flertalet i samverkan ser dock stora vinster att använda sig av beredningsgrup-
pen som en samverkansgrupp då vinsten blir en tydlig helhetsbild och samsyn kring 
personen vilken säkerställer att personen får rätt insats.

Umeåinsatser (Våga växa, Hikikomori, Mellansteget, Vuxentorget) har vid ett par 
tillfällen kunnat vara aktuellt men inte varit möjligt p.g.a. deltagares svårigheter att 
nyttja allmänna färdmedel. Beredningsgruppen har som rutin att vid varje aktuali-
sering överväga Umeåinsatserna. Ett nytt studiebesök för handläggare som är nya i 
samverkansgruppen gjordes hos Umeåinsatserna för att få information och en bild 
av de olika verksamheterna.

Beredningsgruppen tycker att det i ett fåtal fall funnits svårigheter att hålla sig till 
överenskomna rutiner för beredning. Under våren 2018 kommer en planeringsdag 
att genomföras med alla i handläggare i samverkan i syfte att förbättra samverkan 
och rutiner.

Maria Dalid 
Koordinator, Lokal samverkan i Nordmaling
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Kort om den lokala samverkan i Nordmaling
Nordmaling blev medlem i Samordningsförbundet 1 januari 2016 och påbörjade 
arbetet med att implementera och anpassa den samverkansstruktur som byggs upp i 
Vännäs till lokala förhållanden i Nordmaling.  Strukturen består av en lokal led-
ningsgrupp för samverkan och en beredningsgrupp med en koordinator/arbetskon-
sulent. Det ska också finnas en tydlig koppling till samverkansplattformarna i Umeå 
i form av att dessa nyttjas för människor som behöver ett mer omfattande stöd. 

En stor positiv förändring som skett under året är att det i Nordmalings kommun 
under 2017 - 2018 pågår ett projekt som medfinansieras av Länsstyrelsen. Syftet 
är att förbättra samverkan och på ett bättre sätt än tidigare introducera nyanlända 
till svenskt arbetsliv och korta vägen till självförsörjning. Målet är att etablera och 
upprätthålla fungerande arbetsmarknadsåtgärder framförallt för nyanlända, men 
även andra kommunmedborgare som står utanför arbetsmarknaden. En utveck-
lingsansvarig och en arbetskonsulent har anställts med uppdrag att bl.a. arbeta med 
subventionerade anställningar och sysselsättning.

Beredningsgruppen fungerar som samverkansforum för denna målgrupp och en del 
av projektets målgrupp har också varit aktuell för fördjupad samverkan.

De personer som är i behov av sysselsättning aktualiseras också via beredningen 
men får nej till fördjupad samverkan och tas inte upp i samordningsförbundets sta-
tistik. Målet är att dessa personer ska återaktualiseras då de är redo för arbetslinjen.
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Deltagarna i siffror 
Uppgifterna om deltagare totalt, könsfördelning och avslut är baserade på uppgifter 
som hanteras av koordinatorn. Siffrorna om försörjning, utbildningsnivå och tid  
i offentlig försörjning har hämtats från SUS - systemet för uppföljning av  
samverkansinsatser. 

Tid i offentlig försörjning 
   Kvinna                          Man          Totalt       

Upp till 1 år 2 4 6

Upp till 2 år 1 3 4

Upp till 3 år 0 2 2

Upp till 5 år 0 1 1

Upp till 6 år 0 1 1

Data saknas 1 0 1

Totalt 4 11 15

Tabellen ovan visar tid i offentlig försörjning för de deltagare som är registrerade  
i SUS.    

Deltagarstatistik    Kvinnor        Män      Totalt %       

Antal deltagare totalt  11 18 29

– varav nya för året  8 9 17

Totalt antal avslutade under året  4 8 12

– varav till arbete  2 2 4 33%

– varav till studier  0 1 1 8%

varav annan behovsanpassad lösning 2 3 5 42%

Övriga avbrott  0 2 2 17%

Antal kvar i verksamheten  7 10 17

Tabellen ovan visar pågående deltagare i fördjupad samverkan i Nordmaling under 
2017 i form av totalt, varav nya för året och antal avslut fördelat i arbete, studier, 
annan behovsanpassad lösning samt övriga avbrott.
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Utbildning  
 Kvinna  Man Totalt      
  
Grundskola 3 7 10

Gymnasium 1 4 5

Totalt 4 11 15

Tabellen ovan visar utbildningsbakgrund för de deltagare som är registrerade  
i SUS

Försörjning före insats  
 Kvinna  Man Totalt 
       
A-kassa 1 0 1

Aktivitetsstöd 2 7 9

Försörjningsstöd 0 3 3

Ingen offentlig försörjning 1 2 3

Totalt 4 12 16

Tabellen ovan visar försörjning vid start i samverkan för de deltagare som är  
registrerade i SUS. 
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Människor utanför arbetsmarknaden  
i Nordmaling 
Nedan redovisas helårsekvivalent i relativa tal för alla medlemskommuner i Sam-
ordningsförbundet. Helårsekvivalenter är en statistisk konstruktion som används 
för att ge ett jämförbart mått över tiden på hur stor andel av befolkningen som 
försörjs med sociala ersättningar.  
En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, 
det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent 
tillsammans. Det finns tillgänglig statistik för alla svenska kommuner sedan 2014 
och framåt. Statistik fanns ej tillgänglig för 2017 vid bokslutets färdigställande.

Helårsekvivalenter 2014 2015 2016  
      
Ohälsa 378 374 354

Arbetsmarknadsstöd 252 249 219

Ekonomiska bistånd 64 65 71

Totalt 695 689 644

I nedan tabell redovisas helårsekvivalent för Nordmaling för åren 2014-2016 förde-
lad i ohälsa (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetser-
sättning), arbetsmarknadsstöd (A-kassa, Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, eta-
bleringsersättning, etableringstillägg samt bostadstillägg) och ekonomiskt bistånd 
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Socialt bokslut 2017
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Målområde 1 • Deltagarnytta
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

30 % av de som avslutat insatsen 
har gått vidare till arbete. 

40 % av de som avslutat har gått 
vidare till annan behovsanpassad 
lösning, en lösning som kommit till 
genom samverkansstödet.

1.1  Deltagarna som avslutat har  

 gått vidare till arbete.

1.2  Deltagarna som avslutat har  

 gått vidare till studier.

1.3  Deltagarna som avslutat har gått 

 vidare till annan behovsanpassad  

 lösning, en lösning som kommit  

 till genom samverkansstödet.

20 % av de som avslutat insatsen 
har gått vidare till studier (arbets-
marknadsutbildningar, förberedande 
utbildningar, Folkhögskola, yrkes-
svenska, vuxenutbildning, högre 
utbildningar).

Ett klargörande exempel som 
visar att deltagare som avslutat har 
gått vidare till annan behovsan-
passad lösning, en lösning som 
kommit till genom samverkansstö-
det.

Den gröna signalen visar att planerat 
(”budgeterat”) utfall har uppnåtts

Målet har 
uppnåtts

Målet har inte  
uppnåtts

I enkäterna har nedanstående  
tre olika skalor använts

1  • Aldrig 
 • Sällan 
 • Ibland 
 • Ofta 
 • För det mesta 
 • Alltid 

2 • Inte alls 
 • Till liten del 
 • Delvis 
 • Till stor del 
 • Till mycket stor del 
 • Helt och hållet 

3  • Ja eller Nej

Den röda signalen visar att planerat 
(”budgeterat”) utfall inte har uppnåtts

Förklaringar

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Har du fått stöd på 
ett sätt som är till stor nytta för 
dig”? anger som svar: ofta (4), för 
det mesta (5) eller alltid (6).  (NNS 1)

1.4  Deltagare känner att de  

 verksamheter som erbjuds är  

 organiserade runt deras behov.

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Har du fått vara med 
och bestämma vilket stöd som 
du får/har fått”? anger som svar: 
ofta (4), för det mesta (5) eller alltid 
(6). (NNS 2)

 

1.5  Deltagarna upplever ökat  

 inflytande över rehabiliterings 

 processen
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Målområde 1 • Deltagarnytta
RESULTAT

33 % (4/12) av de som avslutat har gått till arbete.

8 % (1/12) av de som avslutat har gått till studier.                      

42 % (5/12) av de som avslutat har gått till annan behovsanpassad lösning.                          

Exempel 1 

En ungdom som haft förlängd skolgång med aktivitetsersättning pga diagnos har haft en längre arbetsprövning via Arbets-
förmedlingen på kommunens resursverksamhet men inte kommit framåt så fortsatt prövning ute på reguljärt arbete är 
inte aktuellt. Deltagaren fick hjälp med kontakter med hälsocentral och läkare. Fick intyg (läkarutlåtande) och kunde söka 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ärendet avslutades i samverkan och ungdomen fick sysselsättnings-
plats via LSS-beslut (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i lämplig verksamhet i kommun. 

Exempel 2 
Deltagaren aktualiserades till beredningen och hade under en längre tid varit hemma med barnen. Hen kommer från ett 
annat land och hade väldigt svårt med det svenska språket. Deltagaren fick språkträning via arbetskonsulent och uppvisa-
de god arbetsförmåga och vågade successivt prata mera. Deltagaren blev klargjord och via beredningen gick personen 
vidare till en extratjänst.

 
 

Två (2) exempel  som visar att deltagare gått till  en behovsanpassad lösning. 

62 % (5/8) av de deltagare som svarat på frågan ”Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta 
för dig?” anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid

75 % (6/8) av de som svarat på frågan ”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du 
får/har fått? anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid
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Målområde 1 • Medborgarnytta
INDIKATOR

Målområde 1 • Deltagarnytta
KONTO / SOCIALT MÅL

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Har det stöd du fått 
hjälpt dig att utveckla sätt att 
hantera din situatio?” anger som 
svar: till stor del (4), till mycket stor 
del (5) eller helt och hållet (6). (NNS 5)   

1.6  Deltagaren upplever att den kan 

  hantera egna symtom och 

  funktionsnedsättning samt att 

 den har fått, i högre grad än  

 förut, stöd från myndigheterna i  

 att leva med detta.

80 % av deltagare som svarat på 
frågan, ”Känner du dig mer redo 
att kunna arbeta eller studera”? 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 7)  

1.7   Det har skett en stegförflyttning 

  närmare arbetsmarknaden/egen 

  försörjning där deltagaren varit  

 med i arbetet.

UVAS (20-24år) ska ha minskats 
med 3 procentenheter i förhållan-
de till andelen som var 2014. 

1.8 Andelen UVAS (Unga som varken  

 arbetar eller studerar) i Samor- 

 ningsförbundets medlems- 

 kommuner ska 2018 ha   

 minskats.

100 %  av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Har du blivit diskrimi-
nerad på grund av kön, ålder, 
etnicitet, religion, funktionsned-
sättning, sexuell läggning, könsi-
dentitet, bristande tillgänglighet 
under tiden du varit i insatsen”?  
anger som svar: NEJ  

1.9  Deltagarna anger att de har   

 blivit bemötta med respekt  

 under deltagandet i insatsen  

 sett utifrån diskriminerings-  

 grunderna.
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RESULTAT

Målområde 1 • Deltagarnytta

62 % (5/8) av de som svarat på frågan ”Har det stöd du fått, hjälpt dig att utveckla sätt att hantera 
din situation?” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet

25 % (2/8) av de som svarat på frågan ”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller  
studera?” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet

Utfall saknas

87 % (7/8) av de som svarat på frågan ”Har du blivit diskriminerad på grund av kön, ålder, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, bristande tillgänglighet under tiden du 
varit i insatsen?” anger som svar: NEJ
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Målområde 2 • Medlemsnytta
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

x % av deltagarna som har på-
gående psykiatrikontakt har gått 
vidare till arbete eller studier.

2.1 Förutsättningar för personer med  

 psykiatrisk problematik att få och  

 vidmakthålla arbete/studier och  

 nå egen försörjning har ökat.

2 personer/år som fått arbete/
studier har kommit från daglig 
verksamhet.

2.2 Förutsättningar för personer med 

  daglig verksamhet att få och vid- 

 makthålla arbete/studier och nå  

 egen försörjning har ökat.

30 % av deltagarna har inget 
fortsatt behov av försörjnings-
stöd.

2.3 Förutsättningar för personer med 

 försörjningsstöd att få och vid- 

 makthålla arbete/studier och nå  

 egen försörjning har ökat.

Antalet sjukdagar per försäkrad 
ska vid utgången av 2020 vara 
9.0

2.4 Antalet sjukdagar per försäkrad  

 har minskats.
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Målområde 2 • Medlemsnytta
RESULTAT

 
Utfall saknas

 
Utfall saknas

 

 

I Nordmaling har antalet sjukdagar i snitt per försäkrad minskat från 11.8 till 11.5 (-0.3)

Förändringar januari-december 2017

Utfall saknas
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Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

80 % av de (styrelsen, förbunds-
chef, styrgrupper) som svarat på 
frågan, ”Har ni en strategi för hur 
ni arbetar med uppföljning och 
utvärdering av de samordnade 
rehabiliteringsverksamheterna?” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 14) 

3.1 Det finns en klar och tydlig  

 strategi för uppföljning och  

 utvärdering av myndighets- 

 gemensamma insatser

80 % av de (styrelsen, förbunds-
chef, styrgrupper) som svarat på 
frågan, ”Använder ni uppföljning 
och utvärdering som underlag 
för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsverksamheterna?” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 14) 

80 % av de (styrelsen, förbunds-
chef, styrgrupper) som svarat på 
frågan, ”Har erfarenheter från 
er samverkan lett till att före-
byggande insatser utvecklats?” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 15)  

3.2 Insikter från samverkan (med  

 stöd av samordningsförbund)  

 leder till att nya typer av för- 

 byggande insatser utvecklas  

 så att behov av samordnad   

 rehabilitering inte behöver  

 bli aktuellt om individer fångas  

 upp mycket tidigare och på ett  

 annorlunda sätt. 

3.3 Effekter för deltagare som 

  kommer ur de samordnade  

 verksamheterna är hållbara  

 och säkra över tid. (NNS 11)

70 % av dem som hade anställning 
vid insatsens avslut har en anställ-
ning också två (2) år senare.

80 % av dem som hade anställning vid 
insatsens avslut har en anställning också 
ett (1) år senare.

Ett klargörande exempel som 
visar att insikter från samverkan 
(med stöd av samordningsförbun-
det) leder till att nya typer av 
förebyggande insatser utvecklas 
så att behov av samordnad rehabi-
litering inte behöver bli aktuellt om 
individer fångas upp mycket tidigare 
och på ett annorlunda sätt.
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Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

100 % (2/2) av de förbundschefer som svarat på frågan: ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med 
uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” anger som svar till 
mycket stor del.

90 % (9/10) av ledamöterna i samordningsförbundets styrelse som svarat på frågan: ”Har ni en 
strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsverksam-
heterna?” anger som svar  till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

62 % (5/8) av ledamöterna i kransarnas styrgrupp som svarat på frågan: ”Har ni en strategi för hur 
ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” anger 
som svar  till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

100 % (2/2) av de förbundschefer som svarat på frågan: ”Använder ni uppföljning och utvärdering 
som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?”anger som svar till stor 
del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

90 % (9/10) av ledamöterna i samordningsförbundets styrelse som svarat på frågan: ”Använder ni 
uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksamheter-
na?”anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

62 % (5/8) av ledamöterna i kransarnas styrgrupp som svarat på frågan: ”Använder ni uppföljning 
och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksam- 
heterna?” anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.

100 % (2/2) av de förbundschefer som svarat på frågan: ”Har erfarenheter från er samverkan lett till 
att förebyggande insatser utvecklats?” anger som svar till stor del eller till mycket stor del.

80 % (8/10) av ledamöterna i samordningsförbundets styrelse som svarat på frågan: ”Har erfaren-
heter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?”anger som svar till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet. 

62 % (5/8) av ledamöterna i kransarnas styrgrupp som svarat på frågan: ”Har erfarenheter från er 
samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?”anger som svar till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

Utfall saknas

Utfall saknas

Utfall saknas
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80 % av de i personalen som svarat 
på frågan, ”Har ni rutiner för att 
samarbeta med andra aktörer i 
arbetet när det gäller verksam-
heter för deltagarna?” anger som 
svar: till stor del (4), till mycket stor 
del (5) eller helt och hållet (6). (NNS 10)

3.4 Samordnade verksamheter   

 inkluderar i högre grad än  

 förut även andra aktörer i 

 samhället, företag, ideella  

 krafter och föreningsliv i det  

 löpande arbetet på ett  

 strukturerat sätt. 

50 % av de förbundschefer som 
svarat på frågan, ”Har ni rutiner 
för att samarbeta med närings-
liv/civilsamhälle/ ideella orga-
nisationer arbetet när det gäller 
verksamheter för deltagarna?”
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 10) 

Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

Ett klargörande exempel som 
visar att verksamheterna tagit sys-
tematiskt tillvara erfarenheter 
och kunskaper som i högre grad 
än förut inkluderar även andra 
aktörer i samhället, företag, 
ideella krafter och föreningsliv i det 
löpande arbetet på ett strukturerat 
sätt.
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Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

Exempel
Under året har vi haft ett samarbete med en förening via kyrkan. Det är en god arbetsplats för många av våra deltagare 
som skall ut på arbetsträning. De är en viktig part i vår samverkan som är bra på att handleda och ta emot och vi hoppas på 
fortsatt gott samarbete.

62 % (5/8) av de i personalen som svarat på frågan: ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra ak-
törer i arbetet när det gäller verksamheter för deltagarna?” anger som svar till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

Ingen (0/2) av förbundscheferna som svarat på frågan: ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra 
aktörer i arbetet när det gäller verksamheter för deltagarna?” anger som svar till stor del, till myck-
et stor del eller helt och hållet. 

Ett (1) exempel som visar att erfarenheter och kunskaper från andra aktörer tagits tillvara
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80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Tar personalen tillva-
ra dina erfarenheter, kunskaper 
och synpunkter?” anger som svar: 
till stor del (4), till mycket stor del 
(5) eller helt och hållet (6). (NNS 9)

3.5 Att det systematiskt tillvaratas  

 erfarenheter, kunskaper och  

 synpunkter såväl från enskilda  

 deltagare/brukare och från   

 brukarorganisationer eller 

 grupper av deltagare.   

80 % av de i personalen som svarat 
på frågan, ”Tas erfarenheter, 
kunskaper, och synpunkter från 
deltagare systematiskt tillvara?” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). (NNS 9) 

Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

50 % av förbundscheferna som sva-
rat på frågan, ”Tas erfarenheter, 
kunskaper, och synpunkter från 
deltagare systematiskt tillvara?” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6  )(NNS 9)

50 % av förbundscheferna som sva-
rat på frågan, ”Tas erfarenheter, 
kunskaper, och synpunkter från 
brukarorganisationer systema-
tiskt tillvara?” anger som svar: till 
stor del (4), till mycket stor del (5) 
eller helt och hållet (6). (NNS 9)  

Ett klargörande exempel som vi-
sar att erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter tillvaratagits såväl från 
enskilda deltagare/brukare som 
från brukarorganisationer eller  
grupper av deltagare. 

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, ”Har du haft en person 
eller ett team som du kunnat 
vända dig till med dina olika 
frågor och behov?” anger som 
svar: JA  (NNS 4)

3.6 Deltagarna upplever i högre grad 

  än förut att det finns någon som 

  håller samman och stödjer den  

 enskildes samordnande  

 rehabiliteringsprocess. 
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75 % (6/8) av de deltagare som svarat på frågan: ”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunska-
per och synpunkter?” anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

50 % (4/8) av de i personalen som svarat på frågan: ”Tas erfarenheter, kunskaper, och synpunkter 
från deltagare systematiskt tillvara?” anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet. 

Ingen (0/2) av förbundscheferna som svarat på frågan: ”Tas erfarenheter, kunskaper, och syn- 
punkter från deltagare systematiskt tillvara?” anger som svar till stor del, till mycket stor del  
eller helt och hållet. 

50 % (1/2) av förbundscheferna som svarat på frågan: ”Tas erfarenheter, kunskaper, och syn- 
punkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?” anger som svar till mycket stor del.

Ett (1) exempel som visar att kunskaper och erfarenheter av enskilda deltagare  
och brukarorganisationer har tagits tillvara.

Exempel 
Under kartläggningsfasen och under själva beredningstillfället tar vi systematiskt fram deltagarens erfarenheter, kunskaper 
och intressen. Vi har vid aktualiseringstillfället sedan höstterminen ett aktualiseringsdokument där deltagaren skall 
fylla i tidigare insatser samt vad målet är med den nya insatsen. Vi skulle kunna fylla på detta dokument med tidigare erfaren-
heter, kunskaper så kan vi på ett mer systematiskt sätt tillvarata dessa delar. Vi tänker också att vi genom deltagarenkäter 
kan utvärdera vår verksamhet.

87 % (7/8) av deltagarna som svarat på: ”Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända 
dig till med dina olika frågor och behov?” anger som svar: JA.
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Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

Ett klargörande exempel som 
visar att  verksamheterna har 
identifierat och återkopplat utveck-
lingsområden hos samverkans-
parterna.

3.7 Verksamheterna har identifierat  

 och återkopplat utvecklings- 

 områden hos samverkans- 

 parterna.  
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Målområde 3 • Samverkan

Exempel 1  
Vi i beredningsgruppen har identifierat behovet av att även Försäkringskassan deltar under beredningsmötena för att vara 
delaktig i processen runt våra deltagare. Försäkringskassans utvecklingsområde blir att närvara i den samverkan 
de är en del av. 

Exempel 2  
En person i sena tonåren med fullföljd gymnasieutbildning, inskriven på Arbetsförmedlingen som uttrycker stort behov av att 
komma ut i arbete, upplever sig inte kunna ordna jobb på egen hand och behöver utökat stöd.
Samordnad rehabilitering hade inte behövt bli aktuellt för denna individ om ansvarig handläggare på Arbetsförmedling-
en initialt hade erhållit och avsatt tid för att kartlägga och koda funktionsnedsättning. Då hade individen, istället för en längre 
tids arbetslöshet, tidigare kunnat erhålla anpassade arbetslivsinriktade insatser i Arbetsförmedlingens regi med 
inriktning mot exempelvis Samhall. Det är viktigt med ordentliga kartläggningssamtal tidigt i processen så att rätt insatser 
sätts in för rätt person. Det är av oerhörd vikt att ansvariga handläggare ges tid och utrymme för detta. 

Exempel 3 
Det är oklart vilken typ av information som myndigheterna behöver för att kunna koppla på andra insatser snabbt. Vi tror 
att om aktualiseringsdokumentet fylls i rätt utifrån vilket syfte myndigheterna har med aktualiseringen så kommer vi 
arbetskonsulenter kunna titta på rätt saker och göra en god slutdokumentation som ges vid överföringen.
Vi från arbetsmarknadsenheten har också skapat ett handledaruppdrag, med måluppfyllelse och syfte från ärende-
bäraren. I stora drag tar den upp några specifika områden som handledaren tillsammans med arbetskonsulenten tittar på 
vid en arbetsträning. När deltagaren sedan är klargjord skrivs en slutdokumentation utifrån dessa områden. Detta tillsam-
mans med aktualiseringsdokumentet kan ge en snabbare påkoppling av rätt insats efter att deltagarna är klargjord.

Tre (3) exempel som visar att utvecklingsområden hos samverkansparterna har identifierats.
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Målområde 3 • Samverkan

KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

Ett klargörande exempel som 
visar att rundgången har brutits. 

3.8 Rundgången har brutits.   



23

Målområde 3 • Samverkan

RESULTAT

Exempel 1 
En person som inte velat delta i insatser varken hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten aktualiserades via berednings-
gruppen. Då Arbetsförmedlingen tillfälligt avslutat insatser var kommunens socialtjänst ärendebärare. Personen hade som 
arbetsmetod att gå mellan olika instanser och skylla på något hen var tvungen att göra för annan myndighet vilket medförde 
att hen inte kunnat genomföra det som hen skulle ha gjort. Även vården var inkopplad.
Hen fick möjlighet att delta i kommunal verksamhet under socialtjänsten för att visa på att hen var redo för insats. Första 
perioden var hen på plats några dagar tills nytt läkarbesök men nya symtom inträffade. Då gick hen hem igen eftersom hen 
väntade på insats från vården. Till socialtjänsten uppgav hen sig vänta på vård. När kallelsen till medicinsk utredning kom 
struntade hen i den. 
Via beredningsgruppen tog vi omtag och kallade till flerpartsmöte med samtliga inblandade. Där redde vi ut vem som ska 
göra vad, gjorde klart för hen att vi alla vet vad som är på gång, fick igång ny utredning inom vården samt bedömning av 
läkare vid sittande bord att deltagande i kommunal verksamhet i mindre omfattning inte var skadligt. 
Hen fick sedan välja om hen ville vara med eller om vi skulle avsluta alla insatser. 
Hen kände sig sedd och bekräftad. Vi tog oron på allvar men krävde ändå att hen skulle försöka. Nu några månader senare 
kommer personen få ett beslut av Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd. Personens medicinska situation är under kontroll. 
Hen behöver lite mer tid för att utröna arbetsförmågan och sedan var personen redo att prövas ut mot arbets-
marknaden. 

Exempel 2
Individ inflyttad från Thailand efter att ha träffat en svensk partner har haft svårigheter med inlärningen och har efter ett 
flertal år fastnat på C-nivån hos SFI (svenska för invandrare). Efter aktualisering i BEAS och kartläggning placeras individen 
hos kommunal insats för att pröva arbetsförmåga. Även Arbetsförmedlingens specialister kopplas in då det framkommer 
funktionsnedsättning som påverkat möjligheterna att tillgodogöra sig utbildning. Under arbetsprövningen visar det sig att 
individen har goda förutsättningar för att arbeta som lokalvårdare och efter att ha erhållit hjälpmedel påbörjades en arbets-
marknadsutbildning med inriktning mot lokalvård. 

Exempel 3  
I detta exempel är det en ungdom som kom från ett utomeuropeiskt land som barn. Ungdomen har haft en trasslig uppväxt 
och har under perioder varit placerad på olika boenden. Saknar fullständigt gymnasiebetyg och har aldrig haft ett arbete. Har 
i perioder varit inskriven på Arbetsförmedlingen som krav från socialtjänsten för att erhålla försörjningsstöd. Efter erhållet 
individuellt stöd från kommunal insats, särskilt riktad mot ungdomar, har ungdomen fått bättre rutiner gällande exempelvis 
hygien, tidspassning, matlagning med mera vilket sedermera ledde till en anställning.  

Exempel 4  
Denna person har varit aktuell för fördjupad samverkan och hade sedan ca 6 år varit inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Huvudsaklig försörjning har varit aktivitetsstöd och periodvis försörjningsstöd. Individen har under dessa år haft åtta olika 
insatser men inte kunnat fullfölja någon av insatserna. Deltagaren aktualiserades för fördjupad samverkan och det gjordes en 
kartläggning som ledde till en anpassad arbetsträning på den kommunala verksamheten. Personen har en vilja till arbete och 
har varit positiv till alla planerade insatser men inte haft förmåga att fullfölja planeringen på grund av sin funktionsnedsätt-
ning. Rundgången för hen har nu brutits då man i samverkan kommit fram till att det finns behov av andra insatser. Deltaga-
ren har fått hjälp med ansökan om aktivitetsersättning och fått den beviljad i 2,5 år samt fått hjälp till specialistpsy-
kiatri och andra insatser från landstinget. Hen står nu i kö för ytterligare utredningar. 
började personen arbeta heltid. 

Fyra (4) exempel som visar att rungången brutits.
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Ett klargörande exempel som 
visar att rehabiliteringshinder har 
identifierats och hanterats.

3.9 Rehabiliteringshinder har  

      identifierats och hanterats, och  

      ska spridas vidare  

Målområde 3 • Samverkan

KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR
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Målområde 3 • Samverkan

RESULTAT

Inget exempel har rapporterats
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Målområde 4 • Medarbetare/Styrgrupp
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag trivs med att samarbeta 
utifrån ett gemensamt uppdrag 
med gemensam målgrupp” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). 

4.1 Medarbetarna trivs med att   

 samarbeta tätt utifrån ett  

 gemensamt uppdrag med  

 gemensam målgrupp.

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag upplever att vi lyckas 
med mitt samverkansuppdrag” 
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6). 

4.2 Medarbetarna upplever att de  

 lyckas med sitt samverkans- 

 uppdrag. 

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag upplever att samarbetet 
med kollegorna inom samverkan 
fungerar” anger som svar: till stor 
del (4), till mycket stor del (5) eller 
helt och hållet (6).  

4.3 Medarbetarna upplever att  

 samarbetet med kollegorna inom  

 samverkan fungerar.

80 % av de i personalen som svarat 
på frågan, ”Upplever du att de du 
samverkar med hos andra myn-
digheter lyssnar på dig?” anger 
som svar: ofta (4), för det mesta (5) 
eller alltid (6).  (NNS 8) 

4.4 Medarbetarna upplever att andra  

 medarbetare/professionella i  

 andra myndigheter respekterar  

 deras kunskap, roller och   

 arbetssätt.

80 % av de i personalen som svarat 
på frågan, ”Upplever du att de du 
samverkar med hos andra myn-
digheter vet vad du kan tillföra?” 
anger som svar: ofta (4), för det 
mesta (5) eller alltid (6).

80 % av de i personalen som svarat 
på fråga, ”Finns det en tillräcklig 
planering för vad som ska hända 
efter att detta stöd upphör”? ang-
er som svar: ofta (4), för det mesta 
(5) eller alltid (6).  (NNS 6)  

4.5 När verksamheter avslutas i   

 en samordnad rehabiliterings- 

 tjänst upplever deltagaren, i   

 högre grad än förut, att det finns 

  en planering/tjänster som tar  

 vid, och att de levereras utan  

 onödigt dröjsmål. 

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Stödet vi har gett har gjort 
att deltagaren är mer redo att 
kunna arbeta eller studera”  
anger som svar: till stor del (4), till 
mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6).  
 

4.6 Det har skett en stegförflyttning  

 närmare arbetsmarknaden/egen  

 försörjning där deltagaren varit  

 med i arbetet.
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Målområde 4 • Medarbetare/Styrgrupp
RESULTAT

75 % (6/8) av personalen som svarat på frågan: ”Jag trivs med att samarbeta utifrån ett gemensamt 
uppdrag med gemensam målgrupp” anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet. 

75 % (6/8) av personalen som svarat på: ”Jag upplever att vi lyckas med mitt samverkansuppdrag” 
anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

75 % (6/8) av personalen som svarat på: ”Jag upplever att samarbetet med kollegorna 
inom samverkan fungerar” anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid.

62 % (5/8) av personalen som svarat på: ”Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att 
kunna arbeta eller studera?”anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

87 % (7/8) av personalen som svarat på frågan: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter lyssnar på dig?”anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid.

62 % (5/8) av personalen som svarat på frågan: ”Upplever du att de du samverkar med hos andra 
myndigheter vet vad du kan tillföra?” anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid.

37 % (3/8) av personalen som svarat på frågan: ”Finns det en tillräcklig planering för vad som ska 
hända efter att detta stöd upphör?” anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid.
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Målområde 4 • Medarbetare/Styrgrupp
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag anser att vi i samver-
kansplattformen är medskapare 
och bidrar till verksamhetens 
uppnåendemål genom att vi 
konsekvent hållit oss till vårt 
beslutade arbetssätt” anger som 
svar: till stor del (4), till mycket stor 
del (5) eller helt och hållet (6). 

4.7 Var och en är medskapare och  

 bidrar till verksamhetens upp- 

 nåendemål genom att  

 konsekvent förhålla sig till  

 samverkansverksamhetens  

 arbetssätt.

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag anser att vi i samver-
kansplattformen tar ansvar för 
att möta deltagarna med värdig-
het utifrån likavärdesprincipen”. 
anger som svar: JA 

4.8 Var och en ansvarar för att möta  

 deltagarna med värdighet utifrån  

 likavärdesprincipen.

80 % av de i personalen som svarat 
på ”Jag anser att vi i samver-
kansplattformen bidrar till en 
god och säker dokumentation” 
anger som svar: JA

4.9 Var och en ska bidra till en god  

 och säker dokumentation.

90 % av ledamöterna i plattfor-
mernas styrgrupper som svarat 
på ”Den lokala ledningen för 
samverkan fungerar” anger som 
svar: till stor del (4), till mycket stor 
del (5) eller helt och hållet (6). 

4.10 Cheferna i styrgrupperna för  

  samverkan anser att det finns en 

   fungerande ledning för lokal  

  samverkan utifrån samverkans- 

  uppdraget.

80 % de i personalen som svarat 
på frågan, ”Den lokala ledningen 
för samverkan fungerar” anger 
som svar: till stor del (4), till mycket 
stor del (5) eller helt och hållet (6). 

4.11 Medarbetarna i plattformarna  

  anser att det finns en fungeran 

  de lokal samverkan utifrån sam- 

  verkansuppdraget.

70 % av ledamöterna i plattfor-
mernas styrgrupper som svarat 
på ”Den regionala samverkan 
mellan plattformarna i Umeåre-
gionen fungerar” anger som svar: 
till stor del (4), till mycket stor del 
(5) eller helt och hållet (6).

4.12 Chefer och medarbetarna anser  

  att det finns en fungerande  

  regional samverkan mellan  

  plattformarna i Umeåregionen.
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Målområde 4 • Medarbetare/Styrgrupp
RESULTAT

50 % (4/8) av de i personalen som svarat på ”jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapa-
re och bidrar till verksamhetens uppnåendemål genom att vi konsekvent hållit oss till vårt beslutade 
arbetssätt” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

100 % (7/7) av personalen som svarat på: ”Jag anser att vi i samverkansplattformen tar ansvar för 
att möta deltagarna med värdighet utifrån likavärdesprincipen” anger som svar: JA

100 % (7/7) av personalen som svarat på: ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar till en 
god och säker dokumentation” anger som svar: JA

87 % (7/8) av ledamöterna i plattformernas styrgrupper som svarat på ”den lokala ledningen för sam-
verkan fungerar” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.

62 % (5/8) av personalen som svarat på: ”den lokala ledningen för samverkan fungerar” anger som 
svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.

75 % (6/8) av ledamöterna i kransarnas styrgrupp: ”den regionala samverkan mellan plattformarna i 
Umeåregionen fungerar” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.
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Anteckningar
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Anteckningar
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Kontakt

Mikael Holmund, Samordningsförbundet, Umeåregionen

070-692 83 77, epost milkael.holmlund@umea.se

Håkan Björk, sakkunnig social redovisning

070-606 00 73, hb@notforprofit.se


