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    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2016-10-27 klockan 09.30 – 16.00  
Lokal: Kommunhuset i Vindeln 
__________________________________________________________________ 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Incheckning 

 

3. Val av justerare 

 

4. Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 

5. Godkännande av dagordning 
 

6. Föregående beredningsgruppsmöte – Information 

Mikael Holmlund föredragande. 
 

7. Debattartikel (bilaga 2) 
Peter föredragande 
 

8. Vad säger propositionen om FINSAM 
Mikael rapporterar 
 

9. Landstingets finansiering av insatser 
Mikael rapporterar. 
 

10. Läget på Ungdomstorget 
Mikael rapporterar.   
	

 



 

11. Verksamhetsplanering (Bilaga 3) 
Detta är mötets huvudpunkt och läggs upp på så sätt att förslag på nytt 
insatsområde inom ohälsan presenteras av Mikael och Mikael. Vi bör 
också gå igenom befintlig VP och justera den där så bedöms nödvändigt. 
Exakt upplägg på detta arbetspass presenteras på mötet. I bilaga finns 
befintlig VP, som föreberedelse inför mötet. Mikael Holmlund kommer 
också under denna punkt att presentera förväntade äskande från 
verksamheterna inför 2017.  

12. Övriga frågor 

 

13. Utcheckning 

 

14. Mötet avslutas 

 

 



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2016-09-16 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Kommunhuset i Nordmaling, klockan 08.30-12.00 
 
Beslutande Peter Vigren Umeå kommun, ordförande 
 Björn Norberg Arbetsförmedlingen   
 Mikael Broman  Försäkringskassan 
 Johan Söderling                       Vännäs kommun   
 Ulf Björk     Västerbottens läns landsting  
    
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund    Förbundschef 
 Mathias Haglund Vindeln kommun 
 Madeleine Jakobsson Nordmaling kommun 
 Kenneth Isaksson Västerbottens läns landsting 
 Tommy Henfridsson Västerbottens läns landsting § 64-70  
  
                     
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 

Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Björn Norberg 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, 

Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2016-09-16 Justeringsdatum: 2016-09-23 
 
Datum för anslags uppsättande:       2016-06-26          Datum för anslags nedtagande: 2016-10-17 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 64 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 65 Incheckning 
 
Var och en runt bordet ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga 
nuläget.  
 
--- 
 
§ 66 Val av justerare 
 
Björn Norberg utsågs att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 67 Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
--- 
 
§ 68 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes utan tillägg.   
 
--- 
 
§ 69 Föregående beredningsgruppsmöte 

 
Mikael Holmlund rapporterade från föregående sammanträde för beredningsgruppen. 
Beredningsgruppen fokuserar nu på vuxenplattformen och den kommande budgetprocessen.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 70 Avstämning NAFS  
 
Tommy Henfridsson som fått uppdraget att utreda NAFS gjorde en avrapportering av 
uppdraget och observationen han gjort så här långt. I detta ingick att ge ett antal 
fallbeskrivningar. Styrelsen diskuterade föredragningen och ställde frågor. Inga beslut 
fattades. Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 



§ 71 Repetition av strategi och VP (Bilaga 2) 
 

Mikael Holmlund repeterar förbundets verksamhetsplan (strategi) samt läget vad gäller 
planerade aktiviteter. Under föredragningen diskuteras ohälsa som ett eget insatsområde. 
Inga beslut fattas men diskussionen kommer att fortsätta vid nästa sammanträde. 
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 72 Debattartikel arbetskraftsförsörjningen 
 
Peter Vigren har fått i uppdrag att skriva ett utkast på en debattartikel. Uppdraget har ännu 
ej hunnits med men Peter kommer att kommunicera ett utkast så fort det går.  
 
--- 
 
§ 73 Landstingets styrdokument för deltagande i Samordningsförbund 

(Bilaga 3) 
 

Ulf Björk föredrar det styrdokument som landstinget tagit fram för deltagande i 
samordningsförbund. Dokumentet klargör bl.a. priorinteringar och ledamötens ansvar vid 
implementering av lyckad verksamhet.  
 
Styrelsen diskuterar innehållet i dokumentet.  
 
--- 
 
§ 74 Förslag inbjudan ägarsamråd (Bilaga 3) 

 
Vid sammanträdet den 3 juni beslutade styrelsen att Samordningsförbundet Umeåregionen 
tar på sig ansvar för att skriva en inbjudan samt stå för det praktiska arrangemanget för ett 
ägarsamråd. Dock menar styrelsen att någon av ägarna måste vara värd och stå för inbjudan. 
Mikael Holmlund presenterade ett förslag på inbjudan där Peter Olofsson, landstingråd är 
inbjudande part.  
 
Styrelsen godkände förslaget och gav Peter Vigren i uppdrag att i förankra förslaget med 
Peter Olofsson, samt ta fram ett lämpligt datum för ägarsamrådet under våren 2017. Inbjuda 
ska även gå till kommuncheferna.  
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 



§ 75 Nationella rådets kritik om dåliga prognoser i Samordningsförbunden 
(Bilaga 3) 

 
Mikael Holmlund föredrog den kritik som Nationella rådet framfört till 
samordningsförbunden vad gäller dåliga prognoser på eget kapital. Kritiken består i att det 
är för stora avvikelser mellan inlämnade prognoser och faktiskt utfall.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 76 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor var anmälda.  
 
--- 
 
§ 77 Utcheckning 
 
Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på samanträdet.  
 
--- 
 
§ 78 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
--- 



 

 

BILAGA – Debattartikel 
 
Under hela 1900-talet har tendensen i samhällsekonomin varit tydlig. År för år har produktiviteten 
ökat till följd av ökad specialisering och effektivisering av produktionen. Varje arbetad timme 
producerar mer idag än vad samma timme gjorde för 40 år sedan. Det här är naturligtvis en positiv 
utveckling; avancerade produkter och tjänster byggs snabbare och billigare idag än igår, och 
kommer att vara ännu bättre imorgon. 
 
Men all utveckling har en baksida. En av denna trends största är att kraven på arbetsmarknaden 
har blivit allt högre till följd av rationaliseringar. För femtio år sedan kunde du få jobb redan efter 6-
7 års grundskola. Idag är det hart när omöjligt utan gymnasieexamen, det vill säga dubbelt så 
mycket utbildning. Dessutom förväntas man vara mer flexibel, både för att kunna jobba med nya 
processer, men också för att branscherna i sig är i en omställningsfas, där vissa jobb försvinner 
och andra tillkommer. Dessutom måste du kunna svenska för att få jobb, och engelska är närapå 
lika viktigt. Allt detta leder till större utslagning på arbetsmarknaden.  
 
Samtidigt sliter våra arbetsplatser ut de anställda genom hög arbetsbelastning och ett bristfälligt 
fokus på arbetsmiljön och ibland frånvarande ledare. Offentlig sektor är en av de värsta skurkarna i 
det här dramat. Sjukskrivningarna bland kvinnor mellan 30 och 45 är enorm, och det handlar i 
allmänhet om psykiska problem och utbrändhet. 
 
Vi har ett samhälle som tar jättekliv framåt just nu. Men det kostar på. Och ser vi inte upp kan vi 
hamna i en situation där många branscher och samhällssektorer inte kan realisera sina planer för 
att det inte finns arbetskraft att tillgå. Vi förspiller arbetade timmar vareviga dag. Nyanlända, 
hemmasittare, människor med funktionsvariationer, människor som våra arbetsplatser har bränt ut 
och många, många fler. Vi har inte råd med en sådan utveckling. Det finns en hejdlös massa saker 
i samhället som behöver utföras av någon.  
 
 Vi i Samordningsförbundet Umeåregionen samarbetar kring just de här frågorna. Vi är 
kommunerna, såväl socialtjänst som arbetsmarknad, landstinget, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, som tillsammans försöker hitta lösningar för att maximera mängden arbetade 
timmar i samhället, såväl genom att arbeta med att hålla människor friska som att nå grupper långt 
ifrån arbetsmarknaden. Vi gör det genom samverkan på massor av olika sätt. Vi har gjort det i över 
tio år. Och vi presterar fantastiska resultat.  
 
Vi gör vad vi kan naturligtvis i första hand för individen. Det är en frihet att vara självförsörjande 
och klara av att stå på egna ben. Människor växer när de får göra betydelsefulla sysslor och känna 
att de är behövda av andra. Men vi gör det också för samhällsekonomin. En människa som fallit 
mellan stolarna mellan våra respektive myndigheter, som bollas fram och tillbaka och utreds om 
och om igen, kostar samhället obeskrivligt mycket pengar. Genom samverkan få vi bättre effekt för 
skattepengarna. För det tredje gör vi det vi gör för att öka arbetskraftsutbudet. Vi behöver bli 
tiotusentals fler västerbottningar i arbete i mitten på nästa decennium. Samhället har alltså inte råd 
att låta människor falla mellan stolarna och hamna i effektsvaga insatser. Vi måste hjälpas åt att 
lyfta varandra. 



  
 
Verksamhetsplan 2016-2018 
Budget 2016-2018 
 
 
 
 
 
 

  

Antagen av styrelsen 2015-11-27 
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1. Inledning 
 
Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person enligt 
lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägdes 
ursprungligen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och 
Umeå kommun. Från och med den 1 januari 2014 anslöt Vännäs kommun varpå förbundets 
namn ändrats till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Den 1 januari 2016 ansluter 
Nordmaling och Vindelns kommuner till förbundet, vilket föranleder ett nytt namnbyte. 
Denna gång till Samordningsförbundet Umeåregionen.  
 
Verksamhetsplanen grundar sig på det strategiska ramverk som togs fram vid förbundets 
framtidsdag den 24 april 2015. Strategin har sedan förfinats och utvecklats vid styrelsens och 
beredningsgruppens sammanträden. 
 

2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål 
 
Förbundets ändamål och uppgifter är i överensstämmelse med ändamål och uppgifter enligt 
lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen 
och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för 
möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för 
utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.  
 
Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån 
egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för 
att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är 
fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt 
problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, 
sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det 
nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. 
 

3. Nulägesanalys våren 2014 med utblick mot 2018 
 
Vid Framtidsdagen den 24 april 2015 genomfördes en SWOT-analys som grund för 
verksamhetsplanen med inriktning mot 2018. Arbetskraftsförsörjningsfrågan är det som ses 
som både det största hotet och den största möjligheten.  
 
Många människor står idag utanför arbetsmarknaden vilket självklart är ett stort problem men 
en än större utmaning som kan tyckas paradoxalt, men som blir allt mer tydligt är att 
tillgången på arbetskraft med rätt kompetens idag är ett av de största hindren för 
arbetsgivarna. Detta styrks blanda annat av Företagarnas årliga småföretagarbarometer, 
Arbetsförmedlingens långsiktsprognoser såväl som vården och omsorgens prognoser över 
framtida rekryteringsbehov.  



3 
 

 
Bild 1. SWOT- analys april 2015 
 
De grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden återfinner vi inom; 

! Ohälsan  
! Etableringen av nyanlända 
! Unga som inte slutfört sina gymnasiestudier 
! Personer med någon form av funktionsnedsättning (särskilt psykisk 

funktionsnedsättning)  
 
Detta i kombination med att arbetslivet ställer allt högre krav gör att vi idag har stora 
matchningsproblem. Riktigt allvarligt blir frågan när vi nu går in i en tid med stora 
åldersdemografiska förskjutningar då de stora ålderskullarna som är födda under första halvan 
av 50-talet lämnar arbetslivet. Detta i kombination med att ungdomskullarna som kommer ut 
ur gymnasieskolan de närmaste åren drastiskt minskar. Denna besvärande åldersdemografiska 
utveckling delar vår region med resten av landet, och med i stort sett hela Europa. Relationen 
mellan antalet personer i arbetslivet och resten av befolkningen, barn och ungdom, arbetslösa 
och ålderspensionärer, det som brukar benämnas försörjningsbördan kommer att bli allt mer 
ansträngd. Ytterst utgör detta ett allvarligt hot mot välfärden.  
 
I den här problematiken ska alla insatser som vi gör inom Samordningsförbundet ta sin 
utgångspunkt. 
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Bild 2. Beräknad arbetskraft 16-64 år i Västerbottens län  
 
Den ovan beskrivna problematiken skapar möjligheter för förbundets målgrupper då 
efterfrågan på arbetskraft ökar, detta i kombination med väl utvecklade samverkanarenor ger 
målgrupperna goda förutsättningar att nå egen försörjning. Vilket ytterligare underbyggs av 
att det finns en tydlig politisk vilja och ett starkt engagemang för att arbeta med samverkan. I 
analysen lyfts även den breda kompetens som utvecklast med många duktiga ”social 
ingenjörer” på olika nivåer fram. En ytterligare möjlighet är att förbundet växer med fler 
kommuner. 
  
Det finns också svagheter och hot som måste hanteras. En av dessa är ekonomin, inte 
nödvändigtvis nivån på den ekonomiska tilldelningen utan den osäkerhet som föreligger i 
framför allt statens fördelning till Samordningsförbunden. Denna fråga är under beredning på 
central nivå och det finns därför goda förhoppningar om en bra lösning. Andra svagheter är ett 
sårbart kansli, omvärldsbevakning, den externa kommunikation samt att det i många fall finna 
parallella strukturer som suboptimerar hur samhällets resurser används. Ett hot som alltid är 
viktigt att förhålla sig till i samverkan är att politiker, tjänstemän och/eller hela organisationer 
inte prioriterar samverkan på ett önskvärt sätt.  
 
I verksamhetsplanen med inriktning mot 2018 anges hur förbundet ska stödja och förstärka de 
identifierade styrkorna och möjligheterna samt aktiviteter för att hantera svagheter och de hot 
som finns. 
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4. Målgrupper 
 
Människor bosatta i Umeå, Vännäs, Vindeln och Nordmalings kommuner som har långvarigt 
behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, 
arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha behov av samordnad rehabilitering 
från minst två av samverkansparterna. Det kan också vara människor som står utanför 
samhället och helt saknar försörjning från samhället, s.k. hemmasittare.  
 
Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16-64 år som faller inom ramen för 
ovan beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, dock ska unga i åldern 16-30 år 
vara prioriterade.   
 

5. Vision 
 
Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje 
människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.  
  

6. Övergripande strategiska mål 2018 
 

! I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständigt utveckling för unga människor 
 

! I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för människor äldre 
än 25 år 
 

! I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster,  i ständig 
utveckling 
 

! I Vännäs, Vindeln och Nordmaling finns det hållbara lokala samverkanmodeller 
utvecklade med utgångspunkt från människors behov 
 

! Samverkan för våra mest utsatta människor är organiserade i en helhet för hela 
Umeåregionen med Umeå som nav 
 

! Det finns en väl utvecklade stödstrukturer för samverkan 
 

7. Effektmål 
 
Under första kvartalet 2016 ska 3-4 effektmål tas fram. Dessa läggs sedan in i 
verksamhetsplanen och följs upp årligen. 
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8. Individmål för deltagare i samverkan  
 
Nedan anges de genomsnittliga mål som gäller för insatser inom den finansiella 
samordningen. Varje enskild verksamhet/projekt har definierade mål som följs upp via egen 
uppföljning (rapporteras till förbundet) och via registrering i Systemet för uppföljning av 
samverkansinsatser (SUS).  

• Deltagare till arbete och studier 
o 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen  

• Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att deras livskvalitét förbättras.  
o 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att deras livskvalitet har påverkats 

av insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 
o 40 % av deltagarna anger att deras livssituation har påverkats av insatsen i 

mycket hög grad. 
• Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att den hållit god kvalitet 

o 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de upplevt kvalitén på insatsen 
som ganska god (7 eller 8) eller mycket god (9 eller 10).  

o 40 % av deltagarna anger att kvaliteten har varit mycket god. (a eller b) 
• Deltagarna som fullföljt insatsen anser sig ha kunnat påverka sin 

rehabiliteringsprocess.  
o 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de kunnat påverka insatsen i 

ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 
o 40 % av deltagarna anger att de har kunnat påverka insatsen i mycket hög grad. 

• I vilken omfattning upplever deltagarna att de har blivit bemötta och behandlade med 
värdighet under deltagandet i insatsen sett utifrån deras kön, etnicitet, ålder, sexuell 
läggning, könöverskridande identitet, religion samt funktionsnedsättning. 

o 80 % av deltagarna anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet i 
ganska hög grad eller mycket hög grad. 

o 20 % av deltagarna anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet i 
mycket hög grad. 

• Det ska finnas omsättningsmål för alla verksamheterna/projekt i form av tid i insatsen 
• Andelen/talet återvändare ska mätas, analyseras och redovisas 

 

9. Organisation 
9.1 Styrelsen 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 8 ledamöter och 8 ersättare som är 
utsedda av respektive huvudman. Styrelsens viktigaste uppgifter är: 
 

! att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen 
! att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget 
! att besluta om finansiering av verksamheter/projekt 
! att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet 
! att granska verksamheterna/projektens nytta 
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9.2 Kansli 
 
Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att 
leda förbundets arbete enligt den verksamhetplan och budget som styrelsen beslutat om. Till 
stöd för arbetet finns en biträdande förbundschef som ansvarar för de operativa processerna i 
förbundets verksamheter. Vidare finns också en administratör anställd av förbundet och ett 
ekonomistöd enligt avtal med Umeå kommun. 
  

9.3 Beredningsgrupp 
 
På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om 
gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste 
uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa idéer samt vara en 
remissinstans för de verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. 
Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare 
för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet. 
 

10. Operativ verksamhet 
10.1 Samverkansplattform för unga 
 
Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet 
 
Ungdomar är alltid en prioriterad målgrupp för Samordningsförbundet med särskilt fokus på 
unga som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Redan 2009 etablerades Ungdomstorget 
som idag utgör navet av insatser för unga som har mer omfattande behov av stöd. Vartefter 
behov identifierats har det till Ungdomstorget kopplats på olika kompletterande insatser, 
bland annat unga i övergång från särskola till arbetsliv, unga hemmasittare och insatser för 
unga med behov av stöd för att komma igång. Dessa insatser har vuxit fram inom ramen för 
Samordningsförbundet och har successivt implementerats som ordinarie verksamhet. 
 
Hösten 2013 beslutade Samordningsförbundets styrelse att förbundet skulle verka för en 
generell genomlysning av ungas övergång från skola till arbetslivet. Detta ledde fram till det 
som fått arbetsnamnet Umeåmodellen. Modellen utgör idag ramverket för samverkan och 
innefattar alla relevanta insatser för ungas övergång från skola till arbetsliv. Vännäs kommun 
är sedan 1 januari 2014 medlem i Samordningsförbundet och inkluderas därmed i 
arbetet.  Samordningsförbundets ansvar är enbart gentemot grupper i behov av samverkan 
vilket gör att förbundet enbart fokuserar på delar av Umeåmodellen. Dessa delar är de 
sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) ARiS samt 
Ungdomstorget.    
 
Verksamhet och Aktiviteter 2016 
 

! Ungdomstorget kommer under 2016 att fortsätta utvecklingsarbetet av version 3.0 
enligt framtagen plan. Under första kvartalet 2016 kommer en 
uppföljning/genomlysning av processens utfall av det första året att göras. 
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! Under året samordnas Mellansteget, Våga växa och Hikikomori. Verksamheterna 
bedrivs dock vidare i enlighet med redan definierade uppdrag. Syftet med att föra dem 
närmare varandra är att det bedöms resurseffektivare.  

! Under 2016 kommer projektet som gjorts på Midgårdskolan för att underlätta 
övergången mellan skola och arbetsliv att breddas till ytterligare ett antal 
gymnasieskolor. En operativ resurs kommer att tillföras satsningen.  

! Det finns strukturella brister för att fånga upp, möta och motivera unga. Framför allt 
gäller detta unga med utomnordisk bakgrund. Därför kommer Umeå kommun under 
2016 att prova en insats där man anställer två unga personer som kan utveckla det 
uppsökande arbetet inom aktivitetsansvaret.  

 
Mål 2016 
 

! Ungdomstorget har utvecklat ett styrkort och en målkarta där samtliga mål för 
verksamheten anges. Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål för resultat 
på individnivå.  

! Senast 15/2 ska Ungdomstorgets första arbetsår enligt version 3.0 vara uppföljt och 
analyserat. I analysen ska förslag på eventuella åtgärder finnas föreslagna. 

! De sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) har mål 
angivna i sina styrdokument.  Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål 
för resultat på individnivå. 

! Den breddade pilotsatsningen för att överbrygga övergången mellan skola och 
arbetsliv ska vara genomförd och analyserad. 

! Den uppsökande insatsen ska leda till att andelen unga med utomnordisk bakgrund 
som får aktiva insatser ökar. Detta jämfört med läget i september 2015.  
 

Uppföljning 
 

! Styrgruppen för Ungdomstorget ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet. 
! För avrapportering av de sammahållna insatserna ansvarar ansvarig enhetschef, Umeå 

kommun.   
! För avrapportering av pilotsatsningen ansvarar styrgruppen för Umeåmodellen. 
! För avrapportering av den uppsökande insatsen ansvarar ansvarig enhetschef, Umeå 

kommun 
 
Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul. 
  

10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25) 
 
Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet 
 
Sedan 2011 bedrivs samlokaliserad samverkan för de som är äldre än 25 år i form av Steget 
vidare. Steget vidare är en samlokalisering av medarbetare från Umeå kommun 
(Socialtjänsten och Viva resurs), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Psykiatriska 
kliniken – NUS. Deltagarna anvisas via en beredningsgrupp och man arbetar med cirka 110 
individer/år.  
 
Förutom Steget vidare finns utbyggd samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan för de som finns i socialförsäkringen. Samverkan inom kommunen och 
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med Arbetsförmedlingen för de som har försörjningsstöd inom Vuxentorget. Samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och Viva resurs för de i jobb- och utvecklingsgarantin. 
Samverkan mellan Socialtjänsten och Försäkringskassan för s.k. 0-klassade. Det här är ingen 
total beskrivning av den samverkan som sker för målgrupperna äldre än 25 år utan exempel 
för att illustrera att mycket görs men att det inte sker sammahållet. Kanske är det inte möjligt 
eller ens önskvärt att allt sker sammahållet men det finns en vilja från Samordningsförbundet 
att under 2016 se över förutsättningarna för en mer utbyggd samverkansplattform för vuxna.  
 
Ett annat utvecklingsområde som sedan tidigare identifierats är att en stor andel av de som 
anvisas till arbetslivsinriktad rehabilitering inte är redo för det utan har behov av förberedande 
insatser innan man är redo att gå in i aktiva insatser mot arbete. Detta kan beskrivas som 
social rehabilitering. Umeå kommun har genomfört en förstudie följd av ett pilotförsök för att 
öka kunskapen om social rehabilitering och under de kommande åren kommer den 
verksamheten ytterligare att breddas.  
 
Aktiviteter 2016 
 

! Steget vidare drivs vidare enligt den verksamhetsplan som tagits fram av styrgruppen. 
En analys av samverkan för vuxna (+25 år) ska genomföras under 2016. Detta sker 
enligt följande:  

o En grupp sätts samman för att definiera uppdraget (januari) 
o En utredare tillsätts för att enligt uppdragsbeskrivning genomföra utredning av 

en samverkansplattform för vuxna (februari) 
o En referensgrupp utses som ”bollplank” för utredaren (februari) 
o Utredningen genomförs under perioden februari-augusti 

Rapport lämnas till Samordningsförbundet i september/oktober. 
! Under året genomförs det tredje steget i utvecklingen av förberedelse för 

arbetslivsinriktad rehabilitering (social rehabilitering) enligt framtagna plan. 
! Under året genomförs en förstudie för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk 

ohälsa i kontaktyrken.    
 
Mål 2016 
 

! Steget vidare tillämpar sedan 2014 social redovisning som redovisningsmetod och där 
anges verksamhetens mål. 

! I september/oktober 2016 ska det finnas en färdig utredning som beskriver upplägg 
och förutsättningar för en samverkansplattform för vuxna i Umeå.  

! Förstudien för stressrelaterad psykisk ohälsa ska leda fram till: 
o Synliggörande av metoder för rehabilitering åter i arbete riktat till personer 

med stressrelaterad psykisk ohälsa.  
o Utveckla preventiva metoder i syfte att stoppa den negativa utvecklingen av 

stressrelaterad ohälsa.  

Uppföljning 
 

! Styrgruppen för steget vidare ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet. 
! För avrapportering av utredningen vuxenplattform ansvarar utredaren och 

förbundschefen. 
! För avrapportering av insatsen Förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering 

ansvarar Ansvariga chefer i Umeå kommun. 
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! För avrapporering av förstudien ansvarar Försäkringskassan  
 
Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul. 

10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS 
 
Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet 
 
NAFS betyder Närsjukvård (Primärvård), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Socialtjänsten i samverkan och finns på alla hälsocentraler i Umeåregionen. I NAFS ingår 
också några kliniker på Norrlands universitetssjukhus – NUS.  Från och med 1 januari 2013 
bedrivs verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och 
Samordningsförbundet. Varje huvudman har angett vilka uppgifter de ska göra inom ramen 
för den uppbyggda samverkansstrukturen. Samordningsförbundet har åtagit sig att vara 
sammankallande för styrgruppen, finansiera ett seminarium per år samt genomföra fyra 
frukostföreläsningar med handläggarna som deltar i resursteamen. NAFS följs varje år upp via 
en enkät som Västerbottens läns landsting ansvarar för. I den senaste enkäten framkom 
följande brister: 

! introduktion av nya medarbetare brister 
! uppföljning av ärenden brister 
! interna rutiner för NAFS-samarbetet saknas hos flera parter 
! tydlighet i frågeställningar brister 
! kunskap om de andra myndigheternas uppdrag brister 

 
! NAFS används inte på önskvärt sätt för unga 

 
Förslag aktiviteter 2016 
 

! Arbetet inom ramen för NAFS drivs vidare i överenstämmelse med 
överenskommelsen. Senast 30/9 2016 ska dock den befintliga överenskommelsen ha 
setts över och en reviderad ha ingåtts. 

! Under 2016 planeras och genomförs en riktad insats för att stärka de NAFS-team som 
vid uppföljning visat sig ha behov av stöd för utveckling. Samordningsförbundet 
avsätter särskilda medel för detta.  

! Under 2016 utreds nyttjandet av NAFS för unga. 
! I mars genomförs en obligatorisk introduktionsutbildning för alla nya kontaktpersoner 

i NAFS. 
! Västerbottens läns landsting genomför i september-oktober den årliga uppföljningen 

av verksamheten.   
! I december 2016 genomförs ett seminarium med NAFS-teamen. Vid seminariet 

presenteras resultatet av enkäten samt en aktuell föreläsning som berör NAFS arbetet.  
! Under året genomförs fyra frukostföreläsningar med aktuell forskning 

 
Mål 2016 

 
! Senast den 30 september ska det finnas en ny överenskommelse för NAFS samarbetet 
! Medarbetarna i NAFS ska vid uppföljning hösten 2016 uppleva att: 

o I jämförelse med 2015 har introduktionen av nya medarbetare förbättras 
o I jämförelse med 2015 har kunskaperna om de andra myndigheternas uppdrag 

förbättrats. 
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o I jämförelse med 2015 har frågeställningarna vid aktualisering till NAFS 
förbättrats 

o I jämförelse med 2015 har uppföljningen av aktualiserade ärenden förbättrats 
! Vid utgången av 2016 ska det finnas interna rutiner för arbetet med NAFS hos 

samtliga ingående parter 
 

Uppföljning 
 

! Styrgruppen ansvarar för uppföljning av arbetet och att rapporterar till 
Samordningsförbundet.  

 
Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.  

10.4 Lokala samverkan i Vännäs, Vindeln och Nordmaling 
 
Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet 
 
Den 1 januari 2014 blev Vännäs kommun medlem i Samordningsförbundet. Från och med 1 
januari 2016 är även Vindeln och Nordmaling kommuner medlemar i förbundet. Under 2015 
har ett utvecklingsarbete påbörjats i Vännäs där en lokal modell för samverkan etablerats. 
Modellen består av en lokal ledningsgrupp för samverkan och en beredningsgrupp med en 
koordinator/arbetskonsulent. Syftet med modellen är att strukturellt och systematiskt arbeta 
med lokal samverkan. Det ska också finnas en tydlig koppling till de befintliga 
samverkansplattformarna i Umeå i form av att dessa nyttjas för människor som behöver ett 
mer omfattande stöd. Samverkansplattformarna har ett antal platser avsatta för 
kranskommunerna. Den modell som finns i Vännäs har presenterats för representanter för 
Nordmaling och Vindelns kommuner och det finns en vilja att utveckla en likande modell i 
respektive kommun. Som styrdokument för arbetet med unga i kommunen gäller den lokala 
överenskommelsen för att motverka arbetslöshet bland unga (DUA). För de som är äldre än 
25 rekommenderas att en lokal plan att tas fram.  
 
Aktiviteter 2016 
 

! I februari etableras en ledningsgrupp för samverkan i kranskommunerna. Gruppen 
består av chefer från Socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten, skolan, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och eventuellt Hälsocentralerna. 

! Under andra kvartalet 2016 etableras en lokal beredningsgrupp för samverkan i 
respektive kommun. Kommunen anställer en koordinator/arbetskonsulent med uppgift 
att operativt koordinera beredningsgruppen samt arbeta med individer i samverkan 
(Detta finns i Vännäs).  

! Under första kvartalet 2016 genomförs en gemensam kick-off med ledningsgrupperna 
i Vännäs, Vindeln och Nordmaling.  

! Under andra kvartalet 2016 genomförs en kick-off med personal i samverka med syfte 
att initiera det lokala arbetet (Gäller ej Vännäs). 

! Senast i april 2016 har ett årshjul tagits fram som anger alla aktiviter i det lokala 
samverkansarbetet i respektive kommun.  

! Från och med andra kvartalet 2016 deltar den lokala koordinatorn/arbetskonsulenten i 
ett nätverk som Samordningsförbundet ansvarar för. Nätverket syftar till regional 
sammahållning av samverkan.   
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Mål 2016 
 

! Cheferna i de lokala ledningsgrupperna för samverkan anser att det finns en 
fungerande ledning för lokal samverkan. 

o 80 % av cheferna anger på 10-gradig skala att den lokala ledningen för 
samverkan fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 

! Medarbetarna i den lokala beredningsgruppen anser att det finns en fungerande lokal 
samverkan. 

o 80 % av medarbetarna anger på 10-gradig skala att den lokala samverkan 
fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 

! Chefer och medarbetarna anser att det finns en fungerande regional samverkan. 
o 60 % av chefer och medarbetarna anger på 10-gradig skala att den lokala 

samverkan fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 
! Ledningsgruppen och beredningsgruppen har sammanträtt enligt framtaget årshjul 
! 40 människor (16-64 år) ska under året varit i samverkan 
! För mål på individnivå gäller Samordningsförbundet övergripande individmål 

 
Uppföljning 
 

! Den lokala ledningsgruppen för samverkan ansvarar för uppföljning av arbetet och att 
avrapportera till samordningsförbundet.  

11. Stödstruktur för samverkan 
 

11.1 Ledarskapsutveckling 
 
Samordningsförbunden arbetar allt mer med strukturell samverkan vilket ställer högre krav på 
alla inblandade parter, inte minst chefer och ledare på olika nivåer. Det finns en lång 
erfarenhet av samverkan och goda insikter om vilka krav det ställer på ledarna. Ledare som 
utbildatas för, och i sin vardag befinner sig i linjeverksamhet. För att den strukturella 
samverkan ska vidareutvecklas måste ledarskapet också utvecklas. Därför har en stödstruktur 
för ledarskap i samverkan tagits fram. En struktur kommer att möjligöra en förädling av den 
befintliga samverkanskulturen. Syftet med stödstrukturen är ytterst att samverkan ska 
genomsyra involverade organisationer och kan brytas ner i följande delsyften: 

! att aktivt motverka ett ”vi och dem” tänk genom att bygga relationer baserat på 
operativt arbete och ömsesidig tillit.  

! att sätta ramar, vidmakthålla och utveckla samverkan via ett utvecklat ledarskap i 
samverkan 

! att ska skapa utrymme och förutsättningar för att hantera svåra frågor 
! att bidra till arbetande och inte passiva styrgrupper 

 
Stödstrukturens komponenter 

! Övergripande policy (styrdokument) 
! Introduktionsutbildning 
! Årliga lokala ledardagar 
! Uppföljning  
! Ledarskapsutveckling i Norrland (Nätverkande) 
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Planerad aktivitet 2016 
 

! Introdukton av nya ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg 
! Introduktion av nya styrgrupper enligt stödstrukturens upplägg 
! Årlig enkät till ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg (mars) 
! Årlig ledardag för ledare i samverkan (oktober) 
! Mål för ledarskap i samverkans ska tas fram senast mars 2016.  

 
Uppföljning 
 

! Målen för 2016 följs upp vid den årliga ledarskapsenkäten i mars 2017. 
Förbundschefen är ansvarig för sammanställning av enkäten och rapportering till 
styrelsen.  

11.2 Samverkanskunskap för nya medarbetare 
 
För att stärka samverkan är det viktigt att nya medarbetare hos huvudmännen som på olika 
sätt kommer att beröras av samverkan får en introduktion till det lokal samverkansarbetet.  
 
Planerad aktivitet 2016 
 

! Kansliet ansvarar för att anordna 1-2 öppna föreläsning för nya medarbetare som en 
introduktion till lokal samverkan.  

11.3 Omvärldsbevakning 
 
Förbundet ska fortsätta att prioritera omvärldsbevakning. Den finansiella samordningen har 
under snart tio års tid utvecklats runt om i Sverige. Det innebär att mängder av insatser 
genomförts på olika håll. Det är också viktigt att ha en god kunskap om politiska beslut och 
förändringar i regelverk och insatser hos huvudmännen som påverkar den finansiella 
samordningen.  
 
Planerad aktivitet 2016 
 

! Deltagande i Nationella nätverkets – NNS aktiviteter 
! Deltagande i nationella, regionala och lokala konferenser 
! Studiebesök hos andra Samordningsförbund 
! Regelbunden avstämning av regelförändringar, nya insatser, prioriteringar m.m. inom 

huvudmännens ordinarie verksamhet som påverkar den finansiella samordningen 
 
Att ha en god omvärldsbevakning är ett delat ansvar mellan alla som är involverade i den 
finansiella samordningen. I vilken grad omvärldsbevakningen förbättrats och vilka effekter 
det gett följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning. 
  

11.4 Kommunikation 
 
Förbundet tog under 2013 fram en ny kommunikationsplan som styrdokument för all 
kommunikation. Planen anger förbundets interna kommunikation, det vill säga gentemot 
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förbundets ägare, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Planen anger även 
förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt. I planen finns 
mål som följs upp och analyseras årligen vid verksamhetplanering och årsredovisning.  
 
Planerad aktivitet 2016 
 

! Under 2016 avser förbundet att prioritera kommunikationen gentemot den politiska 
nivån, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Följande konkreta aktiviteter planeras: 

o Informera samtliga politiska partier om Samordningsförbundet  
o Informera Västerbottens läns riksdagsmän 

! Förbundet ska bidra till en debattartikel om arbetskraftsförsörjningen 

11.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden  
 
Att förbättra metoder för att arbeta med arbetsgivare och andra samhällsbyggare är viktigt då 
våra målgrupper kräver andra metoder är vanlig matchning.  
 
Planerad verksamhet och aktiviteter 2016 
 

! Samordningsförbundet kommer att fortsätta stödja projektet Stödstruktur för sociala 
företag.  

! 2014 startade projektet Matcha som syftar till att utveckla och pröva andra sätt att 
matcha förbundets målgrupper mot arbete. Matcha riktar sig i första hand mot 
Ungdomstorget och Steget vidares målgrupper.   

! I Steget vidare har fokus på utslussning av deltagarna mot arbete stärkts genom att 
ytterligare en arbetsförmedlare tillförts verksamheten.  

! På Ungdomstorget arbetar man kontinuerligt med arbetsgivarkontakter.  
! Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa 

att studeras. 
! Under första kvartalet 2016 ska beredningsgruppen och styrelsen avsätta tid för att 

diskutera ytterligare attitydpåverkande insatser mot arbetsgivare. 
! Samordningsförbundet ska vara delaktig i en debattartikel om problematiken runt 

arbetskrafsförsörjningen. 
 
Mål för 2016 
 

! Stödstrukturen ska i samarbete med andra intressenter, företagsfrämjande aktörer, 
offentlig sektor och samarbetspartners har för Umeå och Vännäs kommun 
implementerat: Ett väl fungerande och kommunicerande funktionsnätverk och/eller 
inkubatorlösning med ett tydligt koordinerande huvudmannaskap för socialt 
företagande” (Målsättning för Q1 2017)  

! Attitydpåverkande insatser mot arbetsgivare ska genomföras under året.  
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11.6 Sammanhållning Umeåregionen 
 
Samordningsförbundet har växt till att omfatta fyra kommuner i Umeåregionen och 
ambitionen är att växa ytterligare. Det är därför viktigta att det finns ett utbyte av erfarenheter 
och att de verksamheter som bedrivs hålls samman till den grad det är till nytta för våra 
målgrupper. Ambitionen är därför att det ska finnas ett utbyte över kommungränserna på alla 
nivåer. Den politiska nivån säkerställer styrelsen genom sitt sätt att arbeta. På chefsnivå sker 
detta i styrgrupper och inom ramen för den stödstruktur för ledarskap som håller på att byggas 
upp. På operativ nivå kommer Samordningsförbundet att hålla i ett nätverk av 
koordinatorer/projektledare/utvecklinsledare och andra nyckelpersoner.  

Planerad verksamhet och aktiviteter 2016 

Aktiviteter gällande styrelsen och ledarskap beskrivs på annan plats i verksamhetsplanen. Här 
anges de aktiviteter som rör nätverket för nyckelpersoner.   
 

! I februari 2016 kommer en ”kick-off att hållas för nyckelpersoner i samverkan. 
! Med start senast i Mars 2016 anordnar Samordningsförbundet regelbundna 

nätverksträffar för nyckelpersoner i samverkan. Inledningsvis sker detta med kort 
intervall och glesas därefter ut till att hållas varannan månad.  

Mål för 2016 
 

! Deltagarna i nätverket för nyckelpersoner anser att det finns ett fungerande lokalt 
nätverk.  

o 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att det lokala nätverket fungerar i 
hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10). 

! Deltagarna i nätverket för nyckelpersoner anser att det lokala nätverket bidrar till att 
hålla samman insatserna i Umeåregionen.  

o 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att det lokala nätverket bidrar till 
att hålla samman insatser i Umeåregionen i hög grad (7-8) eller mycket hög 
grad (9-10). 

12. Övriga utvecklingsområden 
 

12.1 Målgruppsanalys 
 
Samordningsförbundet har beslutat att under 2016 genomföra en sektorsövergripande 
målgruppsanalys. Syftet med det är att skapa en helhetsbild över de målgrupper som vi idag 
inte fullt ut når eller som vi idag ger fel insatser eller saknar verktyg att stötta mot egen 
försörjning. Till stor del handlar detta om att sammanställa befintlig kunskap och statistik 
samt att analysera den. Att göra en sektorsövergripande analys är viktigt då vi tendera att 
förlita oss på sektorsvisa analyser som inte beskriver helheten.  

12.2 Expansion  
 
Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera geografiskt till alla kommuner i 
Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik som har ett eget förbund). Från och med 1 januari 
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2014 är Vännäs kommun medlem i förbundet och från och med 1 januari 2016 är även 
Vindeln och Nordmalings kommuner medlemmar.  
 
Planerad aktivitet 2016 
 

! En fördjupad dialog med Bjurholm och Robertsfors kommuner har initierats om att 
söka medlemskap i Samordningsförbundet Umeåregionen  

 
Mål för 2016 
 

! Senast den 31 maj 2016 ska Robertsfors och Bjurholms kommuner ha sökt 
medlemskap i Samordningsförbundet och dessa ansökningar ska senast 2016-12-31 
vara behandlad i samtliga beslutade församlingar.  

12.3 Utveckla system för uppföljning  
 
En viktig uppgift för Samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp de 
verksamheter som finansieras av förbundet. För detta ändamål har styrelsen beslutat att 
använda en kombination av metoder. 
  

! Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samerkansmedel ska 
registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet 
möjliggör uppföljning på deltagarnivå.  

! Varje verksamhet/projekt lämnar två rapporter per år. Vid halvårsskiftet redovisas 
statistik och vid årets slut avrapporteras årets totala verksamhet.  

! Ibland används externa utvärderare. Ofta är de knuta till Umeå universitet men det 
förekommer också att privata aktörer kan ta på sig utvärderingsuppdrag för 
Samordningsförbundets räkning.  

! En ytterligare metod som används är att anlita studenter för olika uppdrag. Under 
senare år har dock denna metod används i begränsad omfattning 

! Under 2014 och 2015 har försök gjorts att följa upp Steget vidare via social 
redovisning. Utfallet har bedömts som gott och därför är ambitionen att ytterligare 
använda sig av social redovisning i Samordningsförbundets verksamheter.  

! Samordningsförbundet Umeåregionen deltar aktivt i det utvecklingsarbete som 
Nationella nätverket – NNS gör vad gäller uppföljning av samverkan.   

 
Utvecklingsområde 2016 
 

! Den sociala redovisningen i Steget vidare ska vidareutvecklas.  
! Förutsättningen att använda social redovisning även för Ungdomsinsatserna ska 

utredas och om möjligt initieras.  
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13. Budget  
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