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Socialt
bokslut
2017

Social redovisning 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
Steget vidare verksamhetsberättelse för Social redovisning 2017, blir den sista redovisning-
en i skepnad av Steget vidare. Redovisningen täcker dessutom in endast januari-oktober då 
verksamheten Steget vidare därefter läggs ner. Delar av verksamheten lever vidare i det som 
tar vid i form av Vuxentorget med start i oktober 2017.

I och med att vi under hela året känt till de förändringar som varit i antågande så har 
mycket av verksamheten präglats av detta. Till exempel så hade vi intag av nya deltagare 
endast vid två tillfällen under 2017, höstens gruppstarter ställdes av förklarliga skäl in när 
verksamheten i Steget vidares format avrundades. Deltagarna som hann påbörja under 
2017 startade enligt vår upparbetade metod där en beredningsgrupp tog ställning till de 
anmälningar som inkommit och sorterade ut vilka deltagare som skulle beredas plats, vida-
re till kartläggande samtal, vidare till tematräffar i grupp och därefter individuell planering 
för var och en. Även i år har deltagare från kranskommunerna Vännäs, Nordmaling och 
Vindeln kunnat beredas platser. 

Teamet har fortsatt att jobba gemensamt kring Steget vidares deltagare ända in på slutet, 
ambitionsnivån har varit fortsatt hög och vi har haft många nöjda deltagare vilket visar sig 
inte minst i deltagarenkät men även i möten med oss

Styrgrupp

Steget vidares styrgrupp har under 2017 bestått av:

Per-Erik Björk (ordförande) Enhetschef Försäkringskassan

Eva Edwards   Enhetschef Viva arbetsmarknad, Umeå Kommun

Leif Karlsson   Enhetschef Försörjningsstöd, Umeå Kommun

Ulrica Rutfors   Enhetschef Arbetsförmedlingen

Sofia Eklund   Sektionschef Psykiatrin, Västerbottens läns landsting

Mikael Holmlund  Förbundschef Samordningsförbundet Umeåregionen

Arbete/Studier

Vardagsliv Hälsa
Holistiskt synsätt, friskfokus, 
individen i fokus, samordnat 
och samlokaliserat stöd.
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Personal

Steget vidare har under 2017 haft en grundbemanning enligt uppgifter nedan, psykologtjänsten 
har varit vakant under första delen av året men är tillsatt från slutet av augusti.

 Omfattning Arbetsgivaransvar Finansiering

Utvecklingsledare 0,5 årsarbetare Umeå Kommun, IFO Samordningsförbundet

Hälsocoach 0,5 årsarbetare Umeå Kommun, IFO Samordningsförbundet

Arbetsförmedlare 1,0 årsarbetare Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet

Arbetsförmedlare 1,0 årsarbetare Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen

Personlig handläggare 1,0 årsarbetare Försäkringskassan Försäkringskassan

Socialpedagog 1,0 årsarbetare Umeå Kommun, IFO Umeå Kommun

Arbetsmarknadskonsulent 1,0 årsarbetare Umeå Kommun, Viva Umeå Kommun

Arbetsterapeut 0,8 årsarbetare Psykiatriska kliniken Psykiatriska kliniken

Psykolog 0,5 årsarbetare Psykiatriska kliniken Samordningsförbundet

Sociala redovisningsteamet 

Sociala redovisningsteamet (SOR-teamet) är den operativa funktionen kring Steget vidares sociala 
redovisning. För 2017 års sociala redovisning togs beslutet att våran sociala budget skulle grunda 
sig i den budget som utarbetades för Vuxentorget. 

Teamet har bestått av:

Leif Karlsson   Socialtjänsten i Umeå Kommun

Mikael Holmlund  Samordningsförbundet Umeåregionen

Ulrika Nordström  Steget vidare

Christina Wincent  Steget vidare 

Johanna Långdal Persson Samordningsförbundet Umeåregionen

Håkan Björk   konsult

Christina Wincent, utvecklingsledare
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Deltagarna i siffror 
Uppgifterna om antal deltagare, siffror för antal till start/avslut, fördelning kvinnor/
män är baserade på Steget vidares interna statistik och uppgifter om deltagarna. 
Siffrorna om försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning har hämtats 
från Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell sam-
ordning inom rehabiliteringsområdet (SUS, ett system för att följa upp resultaten av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.) Siffrorna som 
baserade på SUS-statistik innehåller ett visst bortfall då några deltagare ej vill delta i 
SUS-registrering (vilket är frivilligt) eller att deltagaren har skyddad identitet. 

Tid i offentlig försörjning 
       Kvinna                        Man            Totalt       

Upp till 1 år 5 3 8

Upp till 2 år 7 5 12

Upp till 3 år 7 13 20

Upp till 4 år 8 7 15

Upp till 5 år 1 3 4

Upp till 6 år 9 4 13

Upp till 7 år 4 1 5

Upp till 8 år 2 1 3

Upptill 9 år 2 0 2

Mer än 9 år 24 10 34

Ej tillämpligt 0 10 34

Totalt 69 49 118

Tid i offentlig försörjning vid start på Steget vidare.  
Avser deltagare som varit pågående på Steget vidare under 2017.

Deltagar statistik    Kvinnor         Män         Förklarande information

Totalt antal deltagare  
t.o.m. oktober 2017  72 49 
Nya deltagare 2017 9 7  Två gruppintag gjordes under 2017

Avslutade deltagare  
t.o.m. oktober 24 15 
Avslut till jobb 8 5 
Avslut studier 1 3 
Övriga avslut 15 7  Inklusive 4 sjukersättning 100%
Sjukersättning 25–75% 4 2 
Sjukersättning 100% 1 3 
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Utbildningsnivå  
        Kvinna          Man       Totalt

Annan eftergymnasial utbildning 7 7 14

Grundskola 14 13 27

Gymnasium 27 17 44

Högskola/Universitet mer än 3 år 12  15 17

Högskola/Universitet upp till 1 år 0 2 2 

Högskola/Universitet upp till 3 år 9 4 13

Saknas/okänd 0 1 1

Totalt 10 20 30

Utbildningsnivå vid start på Steget vidare. Avser deltagare som varit pågående  
på Steget vidare under 2017.

Försörjning före insatsen  
 Kvinna  Man Totalt 
       
Sjukpenning/Rehabpenning 39 23 62

Aktivitetsersättning 3 2 5

Sjukersättning 5 1 6

A-kassa 1 0 1

Aktivitetsstöd 11 8 19

Försörjningsstöd 18 16 34

Ingen offentlig försörjning 3 1 4

Totalt 80 51 131

Försörjning vid start på Steget vidare. Avser deltagare som varit pågående på  
Steget vidare under 2017. Deltagare kan ha försörjning från en eller flera av  
ovan uppräknade försörjningsvarianter. 
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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. Ung-
domstorgets definition av studier.

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 svarat ofta (4), för 
det mesta (5) eller alltid (6) på ”Har 
du fått stöd på ett sätt som är till 
stor nytta för dig”? (NNS 1) 

1.4  Deltagare känner att de verk- 

 samheter som erbjuds är   

 organiserade runt deras behov  

 (personcentrerade).

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, har svarat till stor del (4), 
till mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6) på ”Har du fått vara med 
och bestämma vilket stöd som 
du får/har fått?” (NNS 2) 

 

1.5  Deltagarna upplever ökat  

 inflytande över rehabilitering- 

 processen

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, har svarat till stor del (4), 
till mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6) på ”Har det stöd du fått 
hjälpt dig att utveckla sätt att 
hantera din situation?”  (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.
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Målområde 1 • Deltagarnytta
RESULTAT

33 % (13/39) av de som avslutat fram till oktober har gått till arbete

10 % (4/39) av de som avslutat har gått till studier.                      

13 % (5/39) av de som avslutat har gått till annan behovsanpassad lösning. 
Fyra (4) till sjukersättning 100 % och en (1) till sysselsättning.                         

Exempel 
Person i 30-årsåldern som funnits i sjukförsäkringen, åtgärder och arbetslivsinriktade insatser under tiotalet år. Tidigare 
insatser hade avbrutits på grund av hög frånvaro. Diagnostiserad med ADHD och Bipolär sjukdom, det framkom med tiden 
att personen också hade ett intellektuellt funktionshinder. En arbetsträning gjordes under längre tid i Steget vidares regi, 
där samma svårigheter som tidigare visade sig, personen hade hög frånvaro och svårigheter att komma in i fungerande 
dagliga rutiner. Återkommande samordning mellan sjukvård och olika professioner på Steget vidare ledde med tiden fram 
till att vi gemensamt enades om att det inte var aktuellt med fler försök till arbetsrehabilitering och hen gjorde ansökan 
gjorde om sjukersättning 100 %. Ansökan beviljades och personen fick stöd via Steget vidare att komma till 
sysselsättning via socialpsykiatrin i syfte att ha en regelbunden aktivitet av värde.

Ett exempel som visar att deltagare gått till  en behovsanpassad lösning. 
.                       

63 % (32/51) 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

73 % (37/51) 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, för det mesta eller alltid

49 % (25/51) av de deltagare 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
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Målområde 1 • Medborgarnytta

INDIKATOR

Målområde 1 • Deltagarnytta
KONTO / SOCIALT MÅL

80 % av de deltagare som svarat 
på frågan, har svarat till stor del (4), 
till mycket stor del (5) eller helt och 
hållet (6) på ”Känner du dig redo 
att kunna arbeta eller studera”? 

(NNS 7) 

1.7  Det har skett en stegförflyttning  

 närmare arbetsmarknaden/egen  

 försörjning där deltagaren varit  

 med i arbetet.

100 % av de seltagare som svarat 
på frågan, ska ha svarat nej på  
”Har du blivit diskriminerad på 
grund av kön, ålder, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, könsidentitet, 
bristande tillgänglighet under  
tiden du varit i insatsen”? 

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

32 % (16/51) av de deltagare 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

98 % (50/51) av de deltagare 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.

2.4 Antalet sjukdagar per försäkrad  

 har minskats.
Antalet sjukdagar per försäk-
rad ska vid utgången av 2020 
vara 9.0
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Målområde 2 • Medlemsnytta
RESULTAT

 
Utfall saknas

 

 

 
Förändringar januari-december 2017

Utfall saknas

Utfall saknas

• I Umeå har antalet sjukdagar i snitt per försäkrad minskat från 12.1 till 10.8 (-1.3)
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Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

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. 

Ett exempel som visar att insikter 
från samverkan (med stöd av sam-
ordningsförbundet) leder till att nya 
typer av förebyggande insatser 
utvecklas så att behov av sam-
ordnad rehabilitering inte behöver 
bli aktuellt om individer fångas upp 
mycket tidigare och på ett annorlun-
da sätt.

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)  

3.1 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) 
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Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

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. 

100 % (5/5) av ledamöterna i stryrgruppen som svarat på frågan: ”Har erfarenheter från er samver-
kan lett till att förebyggande insatser utvecklats?”anger som svar till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 

Utfall saknas

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. 

100 % (5/5) av ledamöterna i stryrgruppen som svarat p 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. 

100 % (5/5) av ledamöterna i stryrgruppen som svarat på frågan: ”Använder ni uppföljning och utvär-
dering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” anger som svar  
till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. anger att påstendet stämmer ill stor 
del, till mycket stor del eller helt och hållet.
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Målområde 3 • Samverkan
KONTO / SOCIALT MÅL INDIKATOR

3.5 Samordnad verksamhet präglas  

 i högre utsträckning av sektors- 

 övergripande arbetssätt  

 och synsätt.

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

3.4 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 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) 

3.3 Effekter för deltagare som 

  kommer ur de samordnade  

 verksamheterna är hållbara  

 och säkra över tid. 

70 % av dem som hade anställning 
vid insatsens avslut har en anställ-
ning också två (2) år senare.
(NNS 11)

80 % av dem som hade anställning 
vid insatsens avslut har en anställ-
ning ett (1) år senare.
(NNS 11)
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Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

83 % (5/6) 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?” svarar att påstendet stämmer till 
stor del, till mycket stor del eller helt och hålet.

Utfall saknas

Utfall saknas
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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 svarat på 
frågan, ”Tas erfarenheter, kunskaper, 
och synpunkter från brukarorgani-
sationer systematiskt 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. 
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63 % (32/51) av de deltagare som svarat på frågan: ”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kun-
skaper och synpunkter?” anger som svar till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

67 % (4/6) 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 synpunkter 
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  
synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?” anger som svar till mycket stor del.

Ett exempel som visar att kunskaper och erfarenheter av enskilda deltagare  
och brukarorganisationer har tagits tillvara.
 
Tre olika deltagarenkäter har använts på Steget vidare för att systematiskt tillvara deltagarnas synpunkter:
Utvärdering av deltagarnas första tid på Steget vidare (utvärderar individuell kartläggning och tematräffar i grupp). Årlig 
deltagarenkät (flera av frågorna redovisas i den sociala redovisningen). Enkät vid avslut.
Innehållet/deltagarnas svar i enkäterna har legat till grund för vissa justeringar i verksamheten.
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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 att det  

 finns någon som hållaer samman  

 och stödjer den enskildes sam 

 ordnande rehabiliteringsprocess.

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.  

Ett klargörande exempel som 
visar att rundgången har brutits. 

3.8 Rundgången har brutits.   

Ett klargörande exempel som 
visar att rehabiliteringshinder 
har identifierats och hanterats.

3.9 Rehabiliteringshinder har  

 identifierats och hanterats, och  

 ska spridas vidare  
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Målområde 3 • Samverkan
RESULTAT

75 % (33/51) 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.

Inget exempel har redovisats

 
Person i 40-årsåldern som funnits i sjukförsäkring, åtgärder och arbetslivsinriktade insatser under tiotalet år. Hade påbörjat 
universitetsstudier men avbrutit till följd av det psykiska måendet i form av ångest och stress blev så besvärande att studi-
erna ej kunde fullföljas. Har diagnostiserats med två psykiatriska diagnoser. Personen gjorde under sin tid på Steget vidare 
arbetsträning med anpassningar utifrån sina förutsättningar. Samverkan har skett mellan flertalet olika professioner över 
tid vilket lade grunden till arbetsträningen fungerade och detta ledde med tiden till en anställning på deltid. Vidare 
ansökte och beviljades personen sjukersättning på deltid.

Ett exempel som visar att rungången brutits.

Ett exempel som visar att rehabiliteringshinderhar identifierats och hanterats.

En person med mångårig psykiatrisk och social problematik. Har varit sjukskriven och i olika arbetsrehabiliterande 
åtgärder under årens lopp.
Personen har barn där det varit sociala problem och där perioder all energi hos personen gått till att bistå barnen.
Personen har många professionella kontakter men ganska begränsat privat nätverk.
När det lugnat sig kring barnen och när personen sen fick rätt diagnos så kunde personen fullt ut delta i 
sin arbetsrehabilitering. Denne gick en utbildning och fick efter detta jobb på heltid inom yrkesområdet.
Personen har haft stöd i att våga tro att saker och ting kan gå bra. Arbetet är helt utan subvention.
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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

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät

100 % (6/6) av personalen som svarat på: ”Jag upplever att samarbetet med kollegorna 
inom samverkan fungerar” anger som svar: ofta, för det mesta eller alltid.

83 % (5/6) 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. 

100 % (6/6) 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.

83 % (5/6) 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.

83 % (5/6) 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.

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät
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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 fungerande  

 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

100 % (5/5) av ledamöterna i plattformernas styrgrupp som svarat på ”den lokala ledningen för sam-
verkan fungerar” anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.

100 % (5/5) av ledamöterna i plattformernas styrgrupp: ”den regionala samverkan mellan plattfor-
marna i Umeåregionen fungerar”anger som svar: till stor del, till mycket stor del eller helt och 
hållet.

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät

Frågan fanns ej med i Steget vidares personalenkät
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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


