
   
 

2020-03-16 
 

    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2020-03-20, klockan 11.00 – 15.00  
Lokal: Nolia (lokal meddelas på anslagstavla vid entré) 
___________________________________________________________________ 
 
1. Mötets öppnande 

 

2. Val av justerare 

 

3. Incheckning 

  

4. Föregående protokoll (bilaga 1) 

 

5. Resultat/socialt bokslut 

Mikael Holmlund föredrar resultat för deltagare 2019 samt övriga resultat från 

det sociala bokslutet. 

 

6. Förslag Årsredovisning – beslut (bilaga 2) 

Mikael Holmlund föredrar förslag på årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Särskilt fokus kommer att ligga på de delar som revisionen fört fram kritik mot 

vid tidigare revision. Detta är det egna kapitalet och uppföljning av strategiska 

mål.  

  

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås anta förslag på årsredovisning för 2018. 

    

7. Förslag ny överenskommelse mellan gällande Hikikomori – beslut  

(förslag läggs fram vid sammanträdet) (bilaga 3) 

Katarina Hansson föredrar förslag för ny överenskommelse gällande 

Hikikomori. 

 

Förslag till beslut: Att anta den del som rör Samordningsförbudet samt 

rekommendera övriga parter att anta överenskommelsen.   



 

 

8. Ledamot utsedd av Vännäs kommun (bilaga 4) 

Johan Söderling har avsagt sig sina politiska uppdraget och Vännäs kommun 

har utsett Anna Frej i hans ställe som ledamot i Samordningsförbundet 

Umeåregionen.  

 

9. Förslag hälsoskola - diskussion 

Mikael Holmlund föredrar förslag på ”provrum’” för en hälsoskola. Förslaget går 

ut på att prova en hälsoskola för Vuxentorgets målgrupp samt utvärdera den. 

Om försöket slår väl ut görs prövas en hälsoskola för bredare målgrupper under 

2021 med finansiering från förbundet.  

 

10. Med anledning av Corona-viruset 

Diskussionspunkt gällande Corona-viruset. Kansliet behöver styrelsens 

vägledning i den rådande situationen. Så här långt har Förbundschef i samråd 

med ordförande beslutat att följa Umeå kommuns riktlinjer vad gäller resande.  

 

11. Övriga frågor 

 

12. Mötets avslutande  
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Ordförande har ordet 
 
  
Kära läsare, 

När förra årets årsredovisning skrevs, anades orosmoln på arbetsmarknadshimlen. Oordning i 
riksdagen avseende mål och medel för i synnerhet Arbetsförmedlingen har gjort att året för 
verksamheterna i samverkan har präglats av osäkerhet avseende roller och ansvar. Förra årets 
årsredovisning flaggade för att denna text skulle kunna ge en tillbakablick på vad som hände under 
2019. 

Avseende riktningen på omstöpningen av AF har vi knappast gått från klarhet till klarhet. Saker och 
ting händer absolut, men än så länge är det för mig svårt att utläsa en tendens på riksplanet.  

Dock har våra plattformar och våra samverkande myndigheter visat sig vara robustare än befarat. 
Viljan hos alla lokala företrädare att sträcka sig så långt det har gått har verkligen överbryggat de 
värsta av de förväntade problemen. 

Faktum är att året har präglats av en samverkan på en högre nivå än tidigare år: Vi har fått 
avsiktsförklaringar från alla parter avseende plattformarna, vi börjar formulera gemensamma 
ställningstaganden, vi har nosat på i vilka riktningar vi skulle kunna sträcka oss till att samverka 
mer i fortsättningen, vi har involverat betydligt fler i framtagandet av verksamhetsplaner och 
kranskommunernas verksamheter har hittat sina former under året.  

Det kanske kommer att visa sig att vi lokala parter har svetsats ihop i högre utsträckning till följd av 
det yttre hotet som ändå oredan i riksdagshuset måste sägas vara. 

Med hopp om ett ännu starkare 2020,  

Styrelsen genom Peter Vigren, ordförande för Samordningsförbundet Umeåregionen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Sida 3 
 

Innehållsförteckning                     sida 
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET .................................................................................... 2 

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ........................................................................... 4 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret ................................................................................ 4 

1.2 Om förbundet .......................................................................................................................... 5 
1.2.1 Organisation ...................................................................................................................... 5 
1.2.2 Historik .............................................................................................................................. 5 
1.2.3 Lagrum ............................................................................................................................... 5 
1.2.4 Uppdrag ............................................................................................................................. 6 
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter ........................................................................................ 6 
1.2.6 Verksamhetsidé och vision ............................................................................................... 6 

1.3 Beskrivning av verksamheten ............................................................................................. 6 
1.3.1 Målgrupper ........................................................................................................................ 6 
1.3.2 Insatser .............................................................................................................................. 7 

1.4 Måluppfyllelse och resultat .................................................................................................12 
1.4.1. Uppföljning och resultat för individer ...........................................................................12 
1.4.2. Uppföljning av effektmått ...............................................................................................13 
1.4.3. Uppföljning av strategiska mål .......................................................................................13 
1.4.4. Ekonomiska resultat .......................................................................................................21 

1.5 Styrelsens arbete under året ..............................................................................................22 
1.5.1. Styrelsens aktiviteter ......................................................................................................22 
1.5.2. Revisorer ..........................................................................................................................23 
1.5.3. Kansliet .............................................................................................................................23 
1.5.4. Beredningsgruppen .........................................................................................................23 
1.5.5. Analysgrupp .....................................................................................................................23 
1.5.6. Styrgrupper ......................................................................................................................23 

2. DRIFTSREDOVISNING ........................................................................................ 24 

3. RESULTATRÄKNING ........................................................................................... 25 

4. BALANSRÄKNING ................................................................................................ 26 

5. KASSAFLÖDESANALYS ...................................................................................... 27 

6. REDOVISNINGSPRINCIPER .............................................................................. 28 

7. NOTER ..................................................................................................................... 29 

8. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ................................................................................ 31 

9. STYRELSENS BESLUT ......................................................................................... 33 

BILAGA 1. INSATSER OCH MÅLUPPFYLLELSE ................................................ 34 

BILAGA 2. DEFINITION AV EN SAMVERKANSPLATTFORM ....................... 47 

BILAGA 3. FÖLJDSAMHETSMÄTNING NAFS 2019 ......................................... 48 

BILAGA 4. UTDRAG UR DEN SOCIAL REDOVISNINGEN ............................... 52 

 
 
 
 



 
 

 Sida 4 
 

1. Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
 
Till redovisningen hör 4 bilagor.  

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 
Förbundet bedrev verksamhet för totalt 14 316 tkr under året, varav 12 573 relateras till 
förbundsfinansierad verksamhet, resterande till projektet Hälsofrämjande etablering. Till 
detta tillkommer medlemmarnas egenfinansiering som motsvara minst lika mycket som 
förbundet gått in med. Vid årets slut hade förbundet ett eget kapital motsvarande 1 993 tkr, 
vilket är en minskning med 1 000 tkr jämfört med året innan. När budgeten för året 
beslutades var den underbalanserad med totalt 2 257 tkr.  Dessa medel togs från det egna 
kapitalet som vid ingången av året uppgick till 2 292 tkr. Styrelsens målsättning har varit att 
med aktiva insatser upparbeta det egna kapitalet till en nivå väl under den s.k. trappan. Även 
om verksamhetskostnaden blev 1117 tkr lägre än budgeterat uppnåddes detta.  
 
Under året fick totalt 904 (408 kvinnor/496 män) människor stöd av de samverkande 
parterna inom ramen för de s.k. Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, Vuxentorget och 
Samordningsteamen i kranskommunerna). Av de 353 (163 kvinnor/173 män) som avslutats 
har 26 % gått till arbete, 18 % till studier och 39 % till annan behovsanpassad lösning. Med 
annan behovsanpassad lösning menas annan rehabilitering av t.ex. medicinsk karaktär, 
Sjukersättning eller daglig verksamhet om arbetsförmågan bedömts som uttömd. 16 % har 
avbrutit insatsen. Samordningsförbundets mål är att 35 % ska gå till arbete, 25 % till studier 
och 30 % till annan behovsanpassad lösning. Det är bara det sistnämnda som nås.  
 
Till redovisningen ska tilläggas deltagare i insatserna Hikikomori, Våga växa och 
Hälsofrämjande etablering. Dessa insatser har inte direkt arbete och studier som mål och 
särredovisas därför. Totalt deltog 157 personer (104 kvinnor/53 män) i nämnda insatser. 55 
personer (24 kvinnor /21 män) avslutades, 13 % till arbete, 31 % till studier och 49 % till 
annan behovsanpassad lösning. 7 % avbröt insatsen. Annan behovsanpassad lösning kan i 
visa fall vara Ungdomstorget eller Vuxentorget. Ytterligare individer som fått stöd är de som 
tagits upp i NAFS (Samverkan Närsjukvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
socialtjänsten). Förbundet saknar statistik över dessa.   
 
Vad gäller de sju strategiska målen uppnås de i varierande grad enligt styrelsens analys.  
 
Samverkan är en ständig process i utveckling vilket kännetecknar det arbete som bedrivs i 
Umeåregionen. För Ungdomstorget var 2019 det tionde verksamhetsåret medan det var det 
andra för Vuxentorget. Samverkan för unga är väl etablerar medan samverkan runt vuxna har 
börjat finna sina former. Utvecklingen i kranskommunerna har varit fortsatt god där alla utom 
Bjurholm nu är igång med stora volymer deltagare och i stort relativt goda resultat.  
   
Den uppbyggda primärvårdsamverkan inom ramen för NAFS har under året varit under hårt 
förändringstryck. Detta som en direkt följd av Försäkringskassans delvis förändrade uppdrag 
och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Detta har föranlett att en ny 2-årig 
överenskommelse tagits fram under året där Försäkringskassan deltar på distans. 
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Under året har det arbete som påbörjades 2017 fortgått med att identifiera och utveckla 
metoder som motverkar den psykiska ohälsan i kontaktyrken inom medlemskommunerna. 
Tiden för överenskommelsen har nu löpt ut och har slutredovisats.  
 
Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling. Ett 
exempel är de NAFS seminarier som genomförts sedan 2007. Ett annat exempel är de s.k. KUR 
dagar som genomförs för Arbetsmarknadstorgens personal. Den största satsning som 
Samordningsförbundet gjort under året är en fördjupningsutbildning för 150 anställda hos 
medlemsorganisationerna gällande våld i nära relationer. Detta är en fortsättning på den 
basutbildning som gavs under fjolåret.  
 
I november stod Umeåregionen värd för det sedan länge etablerade norrlandsnätverket. Där 
deltar alla 15 förbund i de fyra nordliga länen. Det för året planerade medlemssamrådet 
genomfördes ej, vilket är olyckligt.  
 
Under året har andelen deltagare som registreras i SUS ökat ytterligare jämför med tidigare 
år, dock måste kvalitén i registreringen fortsätta att förbättras under kommande år.  
Samordningsförbundet kommer 2019 för tredje gången att redovisa socialt bokslut för hela 
förbundet men även delbokslut för respektive samverkansplattform.  
 

1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation  
 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, 
Nordmalings och Bjurholms kommuner som medlemmar. 
 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sitt stöd har 
den ett kansli bestående av en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör. 

1.2.2 Historik 
 
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och 
med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet 
Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.  
 
Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln 
och Nordmaling då under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från och med den 1 
januari 2017 är Robertsfors kommun medlem och från och med 1 januari 2019 även 
Bjurholms kommun.   

1.2.3 Lagrum 
 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   
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Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att 
finansiera (delvis) och samordna insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samverka bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 11 450 tkr, där Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och 
kommunerna med resterande fjärdedel. Kommunernas avgift regleras utifrån andel 
befolkning i arbetsför ålder som fördelningsnyckel. Förbundet har även bedrivit 
projektverksamhet med EU-stöd under året.  

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
 
Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje 
människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. Denna 
vision ska förverkligas via integrerad jämlik samverkan, där parterna med gemensamt ansvar 
och till så stor del som möjligt egna resurser bidrar till att visionen uppfylls.  
 
Samordningsförbundet är den gemensamma arenan och den sammanhållande kraften i den 
lokala frivilliga samverkan som byggts upp.  

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 
 
Människor bosatta i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms 
kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha ett 
framåtsyftande behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. 
Det kan också vara människor som står utanför samhället och helt saknar försörjning från 
samhället, t.ex. ofrivilligt hemmasittande.  
 
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.  Grupper som särskilt lyfts fram vid avstämning inför 2019 är sjukskrivna i 
behov av stöd för återgång i arbete, unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper 
risk för långvarig ohälsa, arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och patienter med 
psykossjukdom samt psykiatrisk samsjuklighet. 
 
Baserat på statistiska underlag från SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser), 
för totalt 1 016 människor. 362 yngre än 25 år i Umeå, 410 äldre än 25 år i Umeå och 244 
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människor, 16 - 64 år i kranskommunerna. Samt uppgifter från de olika verksamheterna ges 
nedan beskrivning.  
 
Ungdomar (16 - 25, i vissa fall 29 år) 
 
Det vanligaste skälet till utanförskap bland de som deltar i samordnade insatser är psykisk 
ohälsa. Vid 2019 års screening på Ungdomstorget framkom det att deltagarna har 3,8 hinder i 
snitt varav de allra flesta har minst en psykisk diagnos eller symptom. Baserat på statistik från 
SUS (362 individer) hade 36 % av ungdomarna sjukpenning/ aktivitetsersättning vid 
inregistrering, 8 % A-kassa eller aktivitetsstöd och 18 % försörjningsstöd. 33 % hade ingen 
offentlig ersättning alls och 3 % studiestöd. Vad gäller studiebakgrund har 40 % av 
ungdomarna högst grundskola, 52 % gymnasium och 4 % eftergymnasial utbildning. 51 % av 
ungdomarna har 1 - 3 år i offentlig försörjning, 1 % 4 - 6 år och 4 % har varit beroende av 
offentlig försörjning i mer än 7 år. Uppgift saknas dessvärre för 33 %. 
 
Vuxna (26 - 64 år) 
 
Precis som bland ungdomar är det psykisk ohälsa den absolut vanligaste orsaken till 
utanförskap. Vid 2019 års screening på Vuxentorget framkom det att deltagarna har 4,2 
hinder i snitt varav de allra flesta har minst en psykisk diagnos eller symptom.  
Av statistik från SUS framgår att 29 % av de anvisade hade sjukpenning, aktivitetsersättning 
eller sjukersättning vid start av insatsen. 14 % A-kassa eller aktivitetsstöd och 46 % 
försörjningsstöd. 11 % hade annan offentlig försörjning, studiestöd eller saknade offentlig 
försörjning. Vad gäller studiebakgrund har 27 % högst grundskola, 46 % gymnasium och 21 
% eftergymnasial utbildning. 35 % av deltagarna har haft offentlig försörjning 1 - 3 år, 24 % 4 
- 6 år och 32 % mer än 7 år. För 8 % saknas uppgift.  
 
Kranskommunerna (16 - 64 år) 
 
Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till utanförskap i kranskommunerna, dock har 
det ännu ej genomförts någon screening men en sådan är beslutad. Av statistik från SUS 
framgår att 12 % av de anvisade hade sjukpenning eller sjukersättning vid start av insatsen. 
24 % A-kassa eller aktivitetsstöd och 40 % försörjningsstöd. 12 % saknar offentlig försörjning 
och resterande har annan offentlig försörjning eller studiestöd. Vad gäller studiebakgrund har 
40 % högst grundskola, 36 % gymnasium och 6 % eftergymnasial utbildning. För 17 % saknas 
uppgift. 50 % av deltagarna har haft offentlig försörjning 1-3 år, 25 % 4-6 år och 15 % mer än 
7 år. För 10 % saknas uppgift.  

1.3.2 Insatser 
  
De operativa insatser som bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet organiseras i s.k. 
plattformar (för definition av plattform se bilaga 2) samt ett projekt. Här nedan följer en kort 
sammanfattning av plattformarna och projektet. 
 
Samverkansplattform för unga 
 
Ungdomstorget är en strukturerad samverkansarena för unga 18–25 år (i vissa fall 16 till 29 år) som 
har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är 
att skapa en effektiv verksamhet för människor i eller i kommande behov av stöd från flera parter, 
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detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. Ungdomstorget ska skapa ett 
mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och samhället i stort. 
 
Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp 
och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av 
förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för 
verksamhetens drift och utveckling.  
 
På Ungdomstorget finns ett 40 tal medarbetare samlokaliserade. Varje medarbetare har sin 
förankring i respektive hemorganisation och arbetar också delvis med arbetsuppgifter utanför 
Ungdomstorgets uppdrag. Ungdomstorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med 
utgångspunkt i individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.  
  
Ungdomstorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är 
gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta 
finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga funktioner är 
beredningsgrupp, samordningsteam, konsultation, överlämningsmöten, god dokumentation, 
ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m. Regelbundet anordnas s.k. stormöten där 
aktuella verksamhetsfrågor hanteras. På Ungdomstorget arbetar man också med ständig 
kompetensutveckling varav en del sker i hemorganisationen men också i många fall tvärsektoriellt. 
 
Vartefter behov identifierats har det till Ungdomstorget kopplats olika kompletterande 
insatser, bland annat för unga i övergång från särskola till arbetsliv (Mellansteget), unga 
hemmasittande (Hikikomori), insatser för unga med behov av stöd för att komma igång (Våga 
växa) och senast en studieverkstad för unga i behov av att under anpassade former 
komplettera sina studier. Dessa insatser har vuxit fram inom ramen för 
Samordningsförbundet och sedan successivt implementerats som ordinarie verksamhet och 
går nu under samlingsnamnet, De sammanhållna insatserna för unga. Insatserna är ett viktigt 
komplement till det kommunala aktivitetsansvaret.  
 
Samordningsförbundet bidrar också till DUNA (Delegationen unga och nyanlända till arbete) 
via ovan beskrivna insatser.   
 
Samverkansplattform för vuxna (+25) 
 
Vuxentorget är en strukturerad samverkar för vuxna 25–64 år som har behov av ett samordnat stöd 
av arbetslivsrehabiliterande insatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i 
behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de befinner sig i. 
Vuxentorget ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och 
samhället i stort. 
 
Arbetet leds av en utvecklingsledare och en processledare som arbetar på uppdrag av en styrgrupp 
och i nära dialog med medarbetarna. Styrgruppen sammanträder regelbundet och består av 
förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för att skapa förutsättningar för 
verksamhetens drift och utveckling.  
 
På Vuxentorget finns ett 40 tal medarbetare samlokaliserade. Varje medarbetare har sin förankring i 
respektive hemorganisation och arbetar också delvis med arbetsuppgifter utanför Vuxentorgets 
uppdrag. Vuxentorget nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i individens 
behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.  
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Vuxentorget är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är 
gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta 
finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut. Viktiga funktioner är 
Beredningsgrupp, överlämningsmöten, ärendebärare, flerpartssamtal, tät uppföljning m.m. 
Regelbundet anordnas s.k. stormöten där aktuella verksamhetsfrågor hanteras. På Vuxentorget 
arbetar man också med ständig kompetensutveckling varav en del sker i hemorganisationen men 
också i många fall tvärsektoriellt. 
 
Samverkansplattform primärvård - NAFS 
 
NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänst är en 
organisationsstruktur för rehabiliteringssamverkan. Ingående parter är Region Västerbotten, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsterna i Umeåregionen. Viktigt betona att 
NAFS inte är en gemensam rehabiliteringsorganisation utan rehabiliteringsinsatserna görs i 
respektive myndighets ordinarie verksamhet 
 
Behovet av samverkande insatser, personer som behöver stöd från flera parter i sin 
rehabiliteringsplanering effektiviseras i NAFS strukturen. NAFS jobbar i team och leds av 
rehabiliteringskoordinator på samtliga hälsocentraler i Umeå med kransar samt psykiatrin på 
Norrlands Universitetssjukhus. NAFS bygger nätverk vilket skapar snabbare kontaktvägar in i 
respektive myndighet, ger smidigare flöden, skapar förståelse och kunskap om varandras roller 
vilket är till gagn för den enskildes rehabilitering. 
 
NAFS är organiserad under en lokal styrgrupp där samordningsförbundets förbundschef fungerar 
som sammankallande och ordförande. Styrgruppens uppdrag är att underlätta flödet för NAFS 
teamen och består av representanter från respektive myndighet med ”chefsmandat” vilket är viktigt 
för att få tyngd i styrgruppsarbetet. 
Målgrupp för NAFS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av 
arbetsförmågan samt i behov av samordnade insatser för att komma närmare eller åter i arbete. 
Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter 
samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. 
 
Lokala samverkan i Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm 
 
I alla kranskommuner finns ett etablerat Samordningsteam. Samordningsteamet är en 
strukturerad samverkansarena för människor som har behov av ett samordnat och fördjupat stöd av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att skapa en effektiv verksamhet för människor i 
eller i kommande behov av stöd från flera parter, detta oavsett vilken del av trygghetssystemet de 
befinner sig i. Samordningsteamet ska skapa ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv 
för individen och samhället i stort. 
 
Arbetet leds av en koordinator som arbetar på uppdrag av en styrgrupp och i nära dialog med 
medarbetarna. Styrgruppen är gemensam för de fem kranskommunerna och sammanträder 
regelbundet. Den består av förstalinjechefer från de deltagande parterna. Styrgruppen ansvarar för 
att skapa förutsättningar för verksamhetens drift och utveckling.  
 
Till Samordningsteamet finns ett 10 tal medarbetare knutna. Varje medarbetare har sin förankring i 
respektive hemorganisation och arbetar också med arbetsuppgifter utanför Samordningsteamets 
uppdrag. Samordningsteamet nyttjar hemorganisationernas hela resursutbud med utgångspunkt i 
individens behov och efter var den befinner sig i sin rehabiliteringsprocess.  
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Samordningsteamet är en strukturerad arena för samarbete med individen i centrum. Nyckelorden är 
gemensam bedömning, gemensamma insatser och gemensam uppföljning. För att underlätta detta 
finns det tydliga rutiner för hela processen, från aktualisering till avslut.  
 
Samverkansplattform – Förebyggande insatser 
 
Plattformen bygger på en överenskommelse som syftar till att skapa en utvecklingsarena för 
insatser/åtgärder som bidrar till att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken. 
Kommunerna har som arbetsgivare ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för att upprätta 
och bibehålla en god arbetsmiljö som motverkar sjukskrivningar. För att bidra till en 
gemensam och snabbare utveckling har det inom överenskommelsen genomföras insatser för 
att testa och utveckla metoder för att minska ohälsan. Detta innebär i praktiken att insatserna 
prövas och utvärderas inom ett avgränsat område d v s hos en arbetsgivare. Vilka insatser 
som ska prioriteras och vart dessa ska utvecklas avgörs av styrgruppen.  Därefter har tanken 
varit att övriga kommuner själva finansierar och genomför insatser som fungerar. Målet med 
överenskommelsen var att bidra till att minska sjukskrivningarna hos aktuella arbetsgivare 
för att bidra till det mål som regeringen satt om att uppnå 9.0 sjukskrivningsdagar i snitt.  
 
Hälsofrämjande etablering  
 
Hälsofrämjande etablering är ett nationellt ESF-projekt som drivs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med SKR som projektägare. 
Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020. 
 
Projektets antagande är att ohälsa/funktionsvariation inte blir identifierad, utredd och 
omhändertagen tillräckligt tidigt i etableringsprocessen. Nyanlända med ohälsa/ 
funktionsvariation får därmed inte det stöd de behöver för att nå arbete, studier eller närma 
sig arbetsmarknaden under etableringsprocessen. Det kan innebära att deras möjlighet till 
integration förlängs eller försämras. 
 
Projektets syfte är att utveckla och prova metoder/arbetssätt samt utveckla 
samverkansstrukturer för att identifiera, utreda och omhänderta ohälsa/funktionsvariation 
hos nyanlända i etableringsprocessen. Projektet ska också stödja och stärka nyanlända 
personer på deras väg mot arbete/studier. 
 
Målgruppen är nyanlända kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag och som misstänks ha någon form av ohälsa/funktionsvariation. 
Samt män och kvinnor som nyligen avslutat etableringsuppdraget (inom sex månader) och 
som misstänks ha någon form av ohälsa/funktionsvariation. 
 
Målet är att projektet ska bidra till att systemen för att ta emot nyanlända är anpassade så att 
personer med ohälsa och/eller funktionsvariation på ett bättre sätt än för närvarande 
kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Projektet har en tvånivåstyrning med en nationell och en lokal nivå. Den nationella delen är 
placerad i Stockholm med ett kansli och en styrgrupp. Verksamheterna bedrivs i lokala 
delprojekt på sex orter, Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö, och Malmö. 
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Stödstruktur för samverkan 
 
Samverkan är komplex och kräver tid att bygga upp och underhålla, för att det ska fungera 
behövs det stödprocesser. Förbundet har i verksamhetsplanen angivit sex sådana; 
ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning, 
kommunikation, samverkan med arbetsmarknaden och sammanhållning i Umeåregionen. I 
detta ingår att anordna mötesplatser i form av gemensam kompetensutveckling, konferenser, 
seminarium m.m. Här följer en kort sammanfattning av årets stödinsatser.  
 
Styrelsen antog 2015 en policy för ledarskapsutveckling. Den består av tre delar, introduktion 
av nya ledare i samverkansuppdraget, uppstart av nya styrgrupper samt ledardagar. Under 
året introducerades nya ledare kontinuerligt, en styrgrupp startade. Årets ledardag 
senarelades till den 31 januari 2020. 
 
Under året har förbundet arrangerat ett antal kompetenshöjande insatser och mötesplatser. 
Den mest omfattande insatsen är den grund- och påbyggnadsutbildning som gjorts för de 
cirka 150 medarbetare i plattformarna gällande våld i nära relationer.  
 
Förbundet har även detta år arrangerat KUR – kompetensutveckling Umeåregionen för 
medarbetare inom plattformarna. Under året har även ett antal introduktionsutbildningar för 
nya medarbetare i samverkan genomförts.  
 
För att stärka samverkan med arbetsmarknaden finns en jobbkoordinator på Vuxentorget. 
Uppdraget som denne har är att hitta nya former för att matcha målgrupperna mot arbete. 
 
Ett annat viktigt stöd för samverkan är det nätverk av nyckelpersoner från plattformarna som 
hålls samman av kansliet. Nätverket träffas var sjätte vecka och syftet är att stärka 
sammanhållningen i regionen. Förbundet arbetar kontinuerligt med kommunikation och 
omvärldsbevakning.  
 
Övriga utvecklingsområden 
 
I verksamhetsplanen anges ett övrigt utvecklingsområde och det är att utveckla system för 
uppföljning. Detta handlar framför allt om att utveckla social redovisning för hela förbundet. 
Från och med 2017 har styrelsen beslutat att sociala bokslut ska göras för hela förbundet.  
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individer  
 
Hela förbundet Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 408 496 904   
varav nya för året 172 220 392   
          
Totalt antal avslutade under året 163 173 336   
varav till arbete 30 58 88 26% 
Varav till studier 34 28 62 18% 
varav annan behovsanpassad lösning 63 68 131 39% 
Övriga avbrott 36 19 55 16% 
Antal kvar i verksamheten 245 323 568   

Tabell 1. Volym och resultat på individnivå för hela förbundet (exkl. Hikikomori, Våga växa, 
Hälsofrämjande etablering och NAFS som särredovisas nedan) 
 
Sammanlagt har 904 (408 kvinnor/496 män) individer deltagit i samverkaninsatser inom 
Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamen i kranskommunerna, varav 392 är nya 
för året. Av de 353 (163 kvinnor/173 män) som avslutats har 26 % gått till arbete, 18 % till 
studier och 39 % till annan behovsanpassad lösning. Med annan behovsanpassad lösning 
menas annan rehabilitering av t.ex. medicinsk karaktär, Sjukersättning eller daglig 
verksamhet om arbetsförmågan bedömts som uttömd. 16 % har avbrutit insatsen. 
Samordningsförbundets mål är att 35 % ska gå till arbete, 25 % till studier och 30 % till annan 
behovsanpassad lösning. Det är bara det sistnämnda som nås. Det är en relativt jämn 
könsfördelning bland de som deltagit i insatserna, vilket det brukar vara. Utfallet till studier 
och annan behovsanpassad lösning är jämnt mellan könen medan en större andel män går till 
arbete. 
 
2018 var 959 deltagare aktuella i de samordnade insatserna, av dessa avslutades 353 
personer, 28 % till arbete, 16 % till studier och 34 % till annan behovsanpassad lösning. 22 % 
avbröt insatsen. Jämfört mellan året är volym något lägre 2019 och antalet avslut har också 
minskat något. Resultatet till arbete är något lägre, till studier och annan behovsanpassad 
lösning något högre.  Andelen som avbrutit insatsen har minskat 2019 jämfört med 2018. 
 
I tabell 1 redovisas deltagare och utfall exkl. Hikikomori, Våga växa och Hälsofrämjande 
etablering. Dessa insatser har inte direkt arbete och studier som mål och särredovisas därför i 
bilaga 1. Totalt deltog 157 personer (104 kvinnor/53 män) i nämnda insatser. 55 personer 
(24 kvinnor /21 män) avslutades, 13 % till arbete, 31 % till studier och 49 % till annan 
behovsanpassad lösning. 7 % avbröt insatsen. Annan behovsanpassad lösning kan i visa fall 
vara Ungdomstorget eller Vuxentorget.  
 
Deltagarvolym och resultat för Samverkan Närsjukvård, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Socialtjänsten – NAFS redovisas inte heller då Samordningsförbundet 
ej mäter detta.   
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1.4.2. Uppföljning av effektmått 
 
Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekter av den finansiella 
samordningen på samhällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s 
helårsekvivalenter. SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 - 64 
som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och 
etableringsersättning. Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade 
helårsekvivalenter. Detta görs för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. 
Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år 
med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, 
tillsammans en helårsekvivalent. 
 
Det finns tillgänglig statistik för alla svenska kommuner sedan 2014 och framåt. Med start 
2019 redovisar SCB statistik på helårsekvivalenter halvårsvis vilket innebär att redovisningen 
som följer avser jämförelse mellan helåret 2018 och första halvåret 2019.  
 
Styrelsen menar att helårsekvivalenterna är relevant att följa då den finansiella samordningen 
omfattar insatser för närmare 1 100 individer i Umeåregionen och därmed förväntas bidra till 
effekter på samhällsnivå. Målet som styrelsen satt är att andelen helårsekvivalenter som 
försörjs i trygghetssystemet ska minska.  Dock påverkas helårsekvivalenterna av många andra 
saker såsom konjunktur och politiska reformer. Detta sannolikt i högre grad än samverkan.   
 

 
Tabell 2. Helårsekvivalent respektive medlemskommun 
 
Som framgår av tabellen minskar andelen helårsekvivalenter första halvåret 2019 i 
förhållande till föregående år i riket (-0,3 procentenheter), Robertsfors (-0,9 procentenheter), 
Vännäs (-0,4 procentenheter), Vindeln (-0,2 procentenheter) och Umeå (0,1 procentenheter). 
I Bjurholm (+0,1 procentenheter) och Nordmaling (+0,3 procentenheter) ökar det. Det är bara 
Umeå som ligger under riket av medlemskommunerna.  

1.4.3. Uppföljning av strategiska mål 
 
Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje 
människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbar samverkan i ständig utveckling.    
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För att förverkliga denna vision arbetar förbundet långsiktigt strategiskt med integrerad 
samverkan. Förbundet ser det som sin uppgift att hålla samman de plattformar som alla 
deltagande parter vill samverka inom.  
 
I verksamhetsplanen finns det sju strategiska mål som tillsammans uttrycker en strävan mot 
ovan vision. Här nedan redovisas de av styrelsen antagna kriterierna för måluppfyllelse samt 
utfall på respektive mål.   
 
I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för unga människor 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas en beskrivning av verksamheten, en redovisning 
av året som gått, bakgrundsdata om målgruppen, resultat på individnivå i form av antal deltagare, nya för året, 
avslutade redovisat i arbete, studier, annan behovsanpassad lösning samt övriga avslut.  
 
I den sociala redovisningen (bilaga 4) ska deltagare på fråga 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 till minst 80 % ha gett svar på 
svarskalans tre över alternativ. Dessutom ska chefer och medarbetare på fråga 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 och 4.11 till 
minst 80 % vara gett svar på svarskalans tre övre alternativ.  
 
Styrelsen accepterar i sin analys ett visst avsteg från måluppfyllelse i den social redovisningen. Styrelsen godtar 
den social redovisningen per socialt mål om svarsfrekvensen inte är för låg. Riktvärdet är att 60 % svarat av de 
som avslutat insatsen.  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet).  
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Resultat på individnivå samt deltagarnas svar i den social redovisningen 
2. Medarbetare och chefers svar i den social redovisningen 
3. Beskrivning av verksamhet, redovisning av året, bakgrundsdata om deltagarna 
  

 
Styrelsens analys av målet: 
 
På Ungdomstorget har man arbetat med en stor volym deltagare. Målet till arbete nås ej men 
man är mycket nära målet till studier. Målet till annan behovsanpassad lösning nås. Styrelsen 
menar att resultatet är på en nivå som påverkar den totala bedömningen svagt i positiv 
riktning.  Vad gäller deltagarenkäter har 35 % svarat. Målet är att 80 % gett svar på 
svarskalans tre övre alternativ. Deltagarna har genomgående svarat i positiv riktning på 
frågorna som ställts, dock nås målet 80 % i bara en fråga. Styrelsen bedömning är att den låga 
svarsfrekvensen är negativt men att de som svarat varit genomgående positiva i sina svar, 
vilket gör att den totala bedömningen av måluppfyllelse påverkas svagt i positiv riktning.  
 
Chefer och medarbetare har till 63 % respektive 83 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % 
gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Personalen har genomgående angett svar över 
eller i närheten av målet. Cheferna har på fråga 4.9 angett svar på svarsskalans tre högre 
altivernativ till 100 %. Detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen mycket i 
positiv riktning.  
 
Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
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Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till stor del (4). 
Det som drar ner omdömet är att målet till arbete inte nås samt den låga svarsfrekvensen i 
deltagarenkäten.   
 
I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för människor äldre 
än 25 år 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas en beskrivning av verksamheten, en redovisning 
av året som gått, bakgrundsdata om målgruppen, resultat på individnivå i form av antal deltagare, nya för året, 
avslutade redovisat i arbete, studier, annan behovsanpassad lösning samt övriga avslut.  
 
I den sociala redovisningen (bilaga 4) ska deltagare på fråga 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 till minst 80 % ha gett svar på 
svarskalans tre över alternativ. Dessutom ska chefer och medarbetare på fråga 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 och 4.11 till 
minst 80 % vara gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Riktvärdet är att 60 % svarat av de som avslutat 
insatsen.  
 
Styrelsen accepterar i sin analys ett visst avsteg från måluppfyllelse i den social redovisningen. Styrelsen godtar 
den social redovisningen per socialt mål om svarsfrekvensen inte är för låg. Kraven på svarsfrekvens kommer att 
öka till nästa år.  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet).  
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Resultat på individnivå samt deltagarnas svar i den social redovisningen 
2. Medarbetare och chefers svar i den social redovisningen 
3. Beskrivning av verksamhet, redovisning av året, bakgrundsdata om deltagarna  

 
Styrelsens analys av målet: 
 
På Vuxentorget har man arbetar med en stor volym deltagare. Målet till arbete nås ej men 
man är mycket nära. Målet till studier nås ej och målet till annan behovsanpassad lösning nås 
nästan. Styrelsen menar att resultatet är på en nivå som påverkar den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen i positiv riktning.  Vad gäller deltagarenkäter har 50 % svarat. Målet är att 80 
% gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Deltagarna har genomgående svarat i positiv 
riktning på frågorna som ställts, dock nås målet 80 % i bara en fråga. Styrelsen bedömning är 
att det skulle vara önskvärt med en något högre svarsfrekvensen men att de som svarat varit 
genomgående positiva i sina svar, vilket gör att den totala bedömningen av måluppfyllelse 
påverkas i positiv riktning.  
 
Chefer och medarbetare har till 63 % respektive 90 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % 
gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Personalen har genomgående angett svar långt 
från målet. Cheferna har på fråga 4.9 angett svar på svarsskalans tre högre altivernativ till 100 
%. Detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen i negativ riktning.  
 
Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till stor del (4). 
Det som drar ner omdömet är att målet till arbete inte nås, den något för låga svarsfrekvensen 
i deltagarenkäten samt att personalens svar på enkäten.   
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I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i ständig 
utveckling (NAFS) 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas en beskrivning av verksamheten, en redovisning 
av året som gått, NAFS teamens medlemmar ska i huvudsak svarat i snitt minst 3 och 4 på en fyrgradig skala på 
de frågor som redovisas i bilaga 3 från den årliga följdsamhetsmätningen.  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet) och motiverar sen sitt ställningstagande. 
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Medarbetarnas svar i följsamhetsmätningen 
2. Beskrivning av verksamheten och redovisning av året som gått 
  

 
Styrelsens analys av målet: 
 
NAFS-teamens medlemmar har vid uppföljning av verksamheten angett svar med mycket stor 
spridning i den årliga följdsamhetsmätningen. Styrelsen konstaterad att medarbetarnas 
skattningar är lägre än någon tidigare år. Detta är väntat då NAFS strukturen utsatts för hård 
påfrestning under året som följd av reformeringen av Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassans interna styrning bort från den här typen av samverkan. Under året har 
NAFS-träffarna glesats ur och en ny överenskommelse har träffats.  
 
I följsamhetsmätningen ser man att Arbetsförmedlingen medarbetar skattat lägst på svaren 
vilket är väntat då många medarbetar slutat på myndigheten. Även regionen och 
socialtjänsten har skattat lågt i sina svar. Generellt ligger svaren högst bland 
Försäkringskassans medarbetare. Från att tidigare under många år varit en relativt stabil 
samverkansstruktur har NAFS genomgått ett ”stålbad” där mycket arbete måste göras för att 
den nya strukturen ska sätta sig. Totalt sett är svaren sådana att det påverkar analysen av 
måluppfyllelsen mycket i negativ riktning.  
 
Verksamheten finns väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats baserad på den 
milstolpeplan som antagits och den revidering av densamma som gjort.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till liten del (3).  
 
I Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm finns det hållbara lokala 
samverkansstrukturer utvecklade med utgångspunkt i människors behov 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas en beskrivning av verksamheten, en redovisning 
av året som gått, bakgrundsdata om målgruppen, resultat på individnivå i form av antal deltagare, nya för året, 
avslutade redovisat i arbete, studier, annan behovsanpassad lösning samt övriga avslut.  
 
I den sociala redovisningen (bilaga 4) ska deltagare på fråga 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 till minst 80 % ha gett svar på 
svarskalans tre över alternativ. Dessutom ska chefer och medarbetare på fråga 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 och 4.11 till 
minst 80 % vara gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Riktvärdet är att 60 % svarat av de som avslutat 
insatsen.  
 
Styrelsen accepterar i sin analys ett visst avsteg från måluppfyllelse i den social redovisningen. Styrelsen godtar 
den social redovisningen per socialt mål om svarsfrekvensen inte är för låg. Kraven på svarsfrekvens kommer att 
öka till nästa år.  
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Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet).  
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Resultat på individnivå samt deltagarnas svar i den social redovisningen 
2. Medarbetare och chefers svar i den social redovisningen 
3. Beskrivning av verksamhet, redovisning av året, bakgrundsdata om deltagarna  

 
Styrelsens analys av måluppfyllelse för Robertsfors: 
 
I Robertsfors har man arbetar med en hög volym deltagare och målet till arbete och annan 
behovsanpassad lösning överträffas, dock nås ej studiemålet. Styrelsen menar att resultatet är 
på en nivå som påverkar den totala bedömningen i positiv riktning.  Vad gäller 
deltagarenkäter har 43 % svarat. Målet är att 80 % gett svar på svarskalans tre övre 
alternativ. Deltagarna har genomgående svarat i positiv riktning på frågorna som ställts, dock 
nås inte målet 80 % i någon fråga. Styrelsen bedömning är att den relativt låga 
svarsfrekvensen och att inget mål nås påverkar den totala bedömningen svagt i negativ 
riktning.  
 
Chefer och medarbetare har till 100 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % gett svar på 
svarskalans tre övre alternativ. Personalen har i alla frågor till minst 80 % angett svar på 
svarskalans tre högre alternativ. Cheferna har på fråga 4.9 angett svar på svarsskalans tre 
högre altivernativ till 77,7 %. Detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen 
mycket i positiv riktning.  
 
Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till mycket stor 
del (5). Det som drar ner omdömet är att studiemålet inte nås och den relativt låga 
svarsfrekvensen i deltagarenkäten samt att målen inte nås när det gäller deltagarnas 
upplevelser.  
 
Styrelsens analys av målet för Vindeln: 
 
I Vindeln har man arbetat med en relativt stor volym deltagare med tanke på kommunens 
storlek. Man når målet till arbete men inte målet till studier eller annan behovsanpassad 
lösning. Styrelsen menar att resultatet är på en nivå som påverkar den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen i positiv riktning då målet arbete väger tyngst. Vad gäller deltagarenkäter har 
38 % svarat. Målet är att 80 % gett svar på svarskalans tre övre alternativ, vilket deltagarna 
genomgående har gjort. Styrelsen bedömning är att den relativt låga svarsfrekvensen är 
negativ men att de positiva svaren påverkar den totala bedömningen i positiv riktning.  
 
Chefer och medarbetare har till 100 % respektive 88 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % 
gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Personalen har i alla tre frågor till 71,4 % angett 
svar på svarskalans tre högre alternativ och i en fråga 100 %. Cheferna har på fråga 4.9 angett 
svar på svarsskalans tre högre altivernativ till 77,7 %. Detta påverkar den totala bedömningen 
av måluppfyllelsen i positiv riktning då svaren är nära målet 80 %.  
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Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till mycket stor 
del (5). Det som drar ner omdömet är att studiemålet inte nås och den relativt låga 
svarsfrekvensen i deltagarenkäten.  
 
Styrelsens analys av målet för Nordmaling: 
 
I Nordmaling har man arbetar med en stor volym deltagare och målet till arbete och studier 
nås med god marginal. Styrelsen menar att resultatet är på en nivå som påverkar den totala 
bedömningen mycket i positiv riktning.  Vad gäller deltagarenkäter finns det nästan inga svar. 
Detta gör att den totala bedömningen av måluppfyllelsen sänks då det är en stor brist att inte 
veta deltagarnas upplevelser av det stöd de fått.   
 
Chefer och medarbetare har till 100 % respektive 62 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % 
gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Personalen har till 100 % angett svar på 
svarskalans tre högsta alternativ Cheferna har på fråga 4.9 angett svar på svarsskalans tre 
högre alternativ till 77,7 %. Detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen 
mycket i positiv riktning.  
 
Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till stor del (4). 
Det som drar ner omdömet är att det i stort sett inte finns någon uppföljning av deltagarnas 
upplevelser.  
 
Styrelsens analys av målet för Vännäs: 
 
I Vännäs har man arbetat med en mycket stor volym deltagare. Man når varken målet till 
arbete eller studier. Dock nås målet till annan behovsanpassad lösning med god marginal.  
Styrelsen menar att resultatet är på en nivå som påverkar den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen i negativ riktning. Vad gäller deltagarenkäter har 28 % svarat. Målet är att 80 
% gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Deltagarna har genomgående svarat i positiv 
riktning på frågorna som ställts, dock nås inte målet 80 % i någon fråga. Styrelsen bedömning 
är att den låga svarsfrekvensen och att inget mål nås påverkar den totala bedömningen i 
negativ riktning.  
 
Chefer och medarbetare har till 100 % respektive 83 % svarat på frågorna. Målet är att 80 % 
gett svar på svarskalans tre övre alternativ. Personalen har till 90 – 100 % angett svar på 
svarskalans tre högsta alternativ Cheferna har på fråga 4.9 angett svar på svarsskalans tre 
högre alternativ till 77,7 %. Detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen 
mycket i positiv riktning.  
 
Verksamheten är väl beskriven, en tydlig redovisning av året har lämnats och det finns 
bakgrundsdata för målgruppen.  Det är positivt för den totala bedömningen av 
måluppfyllelsen.  
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Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till liten del (3). 
Det som drar ner omdömet är att målen till arbete och studier inte nås, den låga 
svarsfrekvensen i deltagarenkäten samt att målen inte nås när det gäller deltagarnas 
upplevelser.  
 
Styrelsens analys av målet för Bjurholm: 
 
2019 har varit ett uppstartsår för Bjurholm och styrelsen väljer därför att inte bedöma 
måluppfyllelsen detta år.  
 
Den överenskommelse som Samordningsförbundet stimulerat till och delvis 
finansierar har 2020 bidragit till att minskat den psykiska ohälsan på 
kvinnodominerade arbetsplatser i medlemskommunerna.  
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: De aktiviteter som planerats att vara genomförda och utfallet 
utvärderat. Det ska finnas redovisad könsuppdelad statistik. Det ska finnas en analys av ohälsoutvecklingen 
gällande kvinnors psykiska ohälsa i medlemskommunerna.  
 
Styrelsen är väl medveten om att överenskommelsen genomslag på den psykiska ohälsan i kontaktyrken 
kommer att vara svår att härleda. Syftet med den är dock att bidra till en positiv utveckling och den analys som 
görs i början av 2020 kommer att ha en ambition motsvarande detta. 
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet). 
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Analys av de utvärderingar som gjorts av genomförda insatser  
2. Graden av aktivitet inom överenskommelsen 
2. Ohälsoutvecklingen och analys av densamma 
 

 
Inom ramen för överenskommelsen har totalt 14 insatser planerats. Av dessa har 9 blivit 
genomförda och av dessa har 6 ansetts lyckosamma efter utvärdering. 3 insatser ansågs inte 
lyckade efter utvärdering. Alla utvärderingar finns på Samordningsförbundets kansli. 
Styrelsens uppfattning är att aktivitetsgraden inom överenskommelsen kunnat vara högre då 
enbart 9 insatser genomförts, detta påverkar den totala bedömningen av måluppfyllelsen i 
negativ riktning. Det är dock positivt att 6 av dem ansetts lyckosamma. Styrelsen bedömning 
av utfallet på genomförda insatser påverkar bedömningen något i positiv riktning 
 
Vad gäller sjukfrånvaro i deltagande kommuner kan man se att i Robertsfors kommun har den 
minskat under perioden medan Vännäs kommun haft en svag ökande trend. I Vindeln och 
Umeå kommuner minskade sjukfrånvaron mellan 2017 och 2018 för att sedan stiga igen 
2019. Tittar man djupare i statistiken är det fortfarande framför allt i kvinnodominerande 
kontakyrken som ohälsan är störst.  
 
Med ovan beskrivning som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till mycket liten 
del (2). Totalt sett menar styrelsen att satsningen varit mindre lyckad och nedan följer en 
analys av vad som skulle kunna ha gjorts bättre.  
 
För att få en bättre förankring och större engagemang i de olika kommunerna skulle ett 
alternativ kunna vara att i högre grad involvera de olika kommunernas ledningsgrupper inom 
tänkt område tex i form av en genomförandegrupp med representanter från de olika 
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kommunernas ledningsgrupper. Utifrån att det är styrgruppen som formulerat förslag på 
utvecklingsinsatser är risken stor att det blir ett ”projekt för personalavdelningen”. 
 
Förutsättningarna skiljer sig mellan de olika kommunerna och rimligtvis även behoven av 
insatser. Genom att involvera ledningsgruppen skulle förslag på insatser kunna formuleras 
utifrån den egna kommunens behov i stället för att först formulera en insats och därefter hitta 
behoven. Risken med befintligt upplägg är att det bara blir en ”punktinsats” utifrån att 
grunden saknas för att det ska vara möjligt att därefter förankra och implementera 
metoden/arbetssättet.  
 
Utvecklingsledarrollen har varit väldigt otydlig och hur den nyttjats inom de olika 
kommunerna har varierat. För att öka möjligheterna att utvecklingsledarrollen nyttjas i högre 
grad skulle ett alternativ kunna vara att fördela ut rollen internt inom de olika kommunerna 
då en ökad kännedom om kommunen ökar möjligheterna och förutsättningarna att driva ett 
utvecklingsarbete.  
 
Samverkan för våra mest utsatta människor är organiserade i en helhet för hela 
Umeåregionen med Umeå som nav 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas ett utbyte över kommungränserna på alla 
nivåer. Den politiska nivån via styrelsen genom sitt sätt att arbeta. På chefsnivå ska det ske i beredningsgruppen, 
styrgrupper och inom ramen för stödstruktur för ledarskap. På operativ nivå genom det nätverk av 
koordinatorer/projektledare/utvecklingsledare och andra nyckelpersoner som samordningsförbundet håller 
ihop. 
 
Styrelsen gör en bedömning om målet kan bedömas vara uppfyllt baserat på sitt eget arbete, rapporter från 
beredningsgrupp, styrgrupper, förbundschef m.fl. Dessutom ska chefer och medarbetare på fråga 4.12 i den 
sociala redovisningen till minst 80 % vara gett svar på svarskalans tre övre alternativ.  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet).  
 

 
Styrelsens analys av målet: 
 
Det finns en stark vilja i hela Samordningsförbundet att regionen ska vara sammanhållen, 
vilket är motivet till det här målet. Det är ett svårt mål att följa upp och bedömningen av 
måluppfyllelsen riskerar att bli subjektiv. Styrelsen anser sig dock kunna göra ovan 
bedömning baserat på att arbetet i styrelse, beredningsgrupp, styrgrupper och 
nätverksgrupper till stor del fungerar. Detta styrks av olika utvärderingar och även av svaren i 
den social utvärderingen där ledarna i styrgrupperna till hög grad angett att samverkan är 
sammanhållen. Det finns dock anledning att vara vaksamma och ha ett ständigt fokus på att 
vidmakthålla det goda arbetet och att alltid sätta krav på utveckling.  
 
Med ovan analys som motiv anser styrelsen att målet är uppfyllt till stor del (4). 
 
Det finns en väl utvecklade stödstrukturer för sektorsövergripande 
kompetensutveckling 
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Alla aktiviteter som angetts i verksamhetsplanen ska vara 
genomförda gällande ledarskapsutveckling, sektorövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt 
samarbete med arbetsmarknaden. Insatserna ska ha följts upp och uppföljningarna ska visa på att deltagarna 
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anser att aktiviteterna hållit god kvalité (detta gäller ledarskapsutveckling och sektorsövergripande 
kompetensutveckling).  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en sex-gradig skala (1. Inte alls 2. Till mycket liten del 3. Till 
lien del 4. Till stor del 5. Till mycket stor del 6. Helt och hållet) och motiverar sen sitt ställningstagande. 
  

 
Styrelsens analys av målet:  
 
Nästan alla aktiviteter som angivits i Verksamhetsplanen är genomförda. Det som ej 
genomförts är utbildning i missbruk/riskbruk samt informationskampanj mot politiker. 
Istället har utbildning om våld i nära relationer prioriterats. Två av de planerade insatserna 
har senarelagts av praktiska skäl, ledardag (31/1 2020) och NAFS seminarium (6/2 2020).  
I stort sett samtliga aktiviteter har följts upp och alla har fått goda betyg av deltagarna. Det 
finns en viss variation där några satt lägre betyg men snittvärdena är höga på samtliga 
aktiviteter.  
 
I augusti genomförde Samordningsförbundet en workshop med chefer och utvecklingsledare, 
den workshopen har bearbetats under hösten och lett fram till ett utvecklingsprogram 
innefattande 23 punkter. Exempel på detta kan vara att ta fram en tydligare gemensam 
målbild för medarbetarna, tydliggöra processer, roller och ansvar i samverkan. Fördjupad 
analys, ”gnisselforum” m.m. Vid uppföljning av den förstärkta arbetsmarknadskoordinators 
funktionen framkommer det att ytterligare ansträngningar måste göras mot arbetsgivare. 
Umeå kommuns arbetsmarknadsenhet tillsammans med Arbetsförmedlingen ska ta fram en 
strategi för detta. I kranskommunerna har det i många fall anställts jobbkoordinatorer med 
samma syfte.  
 
Med ovan beskrivning som bakgrund anser styrelsen att målet är uppfyllt till mycket 
stor del (5). 

1.4.4. Ekonomiska resultat 
 
Förbundet bedrev verksamhet för totalt 14 316 tkr under året, varav 12 573 tkr hänförs till 
Samordningsförbundets verksamhet och resterande till projektet Hälsofrämjande etablering. 
Verksamhetskostnaden blev 1117 tkr lägre än budgeterat (8%). Orsak till att hela budgeten 
inte upparbetats är framför allt att verksamhetsnära kostnaderna (kompetensutveckling, 
analys och social redovisning) blivit billigare än budgeterat. En annan orsak är att de medel 
som budgeterats till en primärvårdskoordinator på Vuxentorget inte förbrukats då den 
tjänsten av olika orsaker inte tillsatts. En ytterligare orsak är att uppstarten i Bjurholm 
fördröjdes något i och med ett personalbyte samt mindre återflöden i andra verksamheter.  
 
Under året har Samordningsförbundet fortsatt att driva EU-projektet Hälsofrämjande 
etablering (HFE). I budgeten som antogs av styrelsen 2018-11-30 beslutades en budgetreserv 
på 200 tkr för att täcka upp en eventuell förlust. Den reserven av kapital har inte varit 
nödvändig då årets resultat för HFE blev – 5 tkr. Ackumulerat resultat för projekttiden är ett 
positivt resultat på 101 tkr. Förbundet har en aktiv dialog med projektägaren (Sveriges 
kommuner och regionen -SKR) om detta.  
 
Årets resultat för hela förbundet blev ett underskott på 1000 tkr.  Det resulterar i att det egna 
kapitalet per den 31 december 2019 var 1 993 tkr, vilket är tillåten nivå på eget kapital enligt 
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Nationella rådets riktlinjer i den s.k. trappan. Att minska det egna kapitalet med aktiva 
insatser har varit ett tydligt fokus för styrelsen under året.  
 

1.5 Styrelsens arbete under året 
 
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem ledamöter 
och 8 ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden. 
Styrelsen har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef som 
träffas en vecka före varje styrelsemöte samt efter behov. Styrelsen har haft följande 
sammansättning under året: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedda av 

Peter Vigren (s) (ordförande) Jan Hultman (L) Umeå kommun 

Mikael Broman (vice ordförande) Per-Erik Björk Försäkringskassan 

Anders Hahlin  Anna-Britta Antonsson Arbetsförmedlingen 

Harriet Hedlund (s) Said Awmusse Region Västerbotten 

Patrik Nilsson (s)  Robertsfors kommun 

 Mathias Haglund (s) Vindelns kommun 
 

Johan Söderling (s) Vännäs kommun 
 

Madelaine Jakobsson (c)    Nordmalings kommun 
 

Christina Lidström (m) Bjurholms kommun 

1.5.1. Styrelsens aktiviteter 
 
Styrelsen har under året haft åtta sammanträden; 25/1, 1/3, 26/4, 29/5, 20/6, 20/9, 24/10 
och 28/11. Eftersom styrelsen var ny för mandatperioden var det första sammanträdet 
konstituerande. Sammanträdet den 26 april syftade till informationsutbyte mellan 
ledamöterna i styrelsen och protokollfördes därför inte. I övrigt följde styrelsens 
sammanträden förbundets årshjul och inleddes med ett socialt revisionsseminarium på 
förmiddagen den 1 mars tillsammans med beredningsgrupp, styrgrupper och medarbetare. 
Under eftermiddagen behandlade styrelsen årsredovisningen för föregående år. Därefter 
genomfördes två sammanträden under våren av mer uppföljande karaktär. 
 
Den 20 juni kallade styrelsens presidium till ett extra sammanträde med anledning av den 
nationella utvärdering av FINSAM på individnivå som förbundet så långt deltagit i. Styrelsen 
beslutade vid det sammanträdet att avbryta deltagande i utvärderingen.   
 
Den 20/9 genomförde Styrelsens en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen som 
hade fokus på verksamhetsutveckling. Oktobersammanträdet behandlade i stort vad som 
förväntades komma upp till beslut vid årets sista möte som inföll den 28 november. På det 
mötet antogs verksamhetsplan och budget för kommande år.  
 
Förutom presidiemöten och styrelsesammanträden deltog ledamöter och ersättare i olika 
konferensen, workshops och andra aktiviteter. 2019 genomfördes inget medlemssamråd 
vilket styrelsen anser vara olyckligt. 
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1.5.2. Revisorer 
 
Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av 
medlemmarna. Regionen utser revisor för Regionen och kommunerna. Försäkringskassan 
utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande 
sammansättning: 
 

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Frida Kolbäck , KPMG 
För Region Västerbotten, Umeå, Vännäs, Nordmaling, 
Vindelns, Robertsfors och Bjurholms kommuner Thomas Nordenstam 

Sakkunnigt biträde Ingrid Lindberg, Region Västerbotten  
  

1.5.3. Kansliet 
 
Kansliets viktigaste uppgift är att stödja verksamheterna och ansvara för planering, 
verkställighet, uppföljning och kommunikation av styrelsens beslut. Kansliet ger ett 
omfattande processtöd på olika nivåer och med olika verktyg. I detta ingår bland annat stöd 
till ledare och nyckelpersoner såsom koordinatorer och utvecklingsledare. I kansliets uppgift 
ingår också att arrangera och koordinera konferenser, seminarier, workshops och 
utbildningar. Allt i syfte att utveckla samverkan. Kansliet består av en förbundschef på heltid, 
en biträdande förbundschef på halvtid samt en administratör på halvtid. En ekonom på Umeå 
kommun hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns ett avtal med Umeå 
kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till styrelsen.  

1.5.4. Beredningsgruppen 
 
Beredningsgruppen sammanträder nästan alltid en vecka före styrelsen. En viktig uppgift för 
Beredningsgruppen är att lämna rekommendationer gällande de förslag på verksamheter som 
styrelsen har att ta ställning till. Under året behandlade Beredningsgruppen samtliga ärenden 
som gått upp till styrelsen för beslut. Ett stående inslag vid beredningsgruppens 
sammanträden är att diskutera pågående verksamhet på ett övergripande sätt. Detta sker 
oftast genom att förbundets tjänsteman föredrar nulägen alternativt att 
utvecklingsledare/projektledare gör det.   

1.5.5. Analysgrupp 
 
Under 2018 beslutade styrelsen att förbundet ska öka sin analysförmåga. Därför skapades en 
analysgrupp. Gruppens uppdrag är att beskriva hur livssituationen ser ut på ett övergripande 
plan, för de människor som kommer i kontakt med förbundets medlemmar och som står 
utanför den reguljär arbetsmarknad av något skäl. Detta avser människor som uppbär 
försörjning i transfereringssystemet men kan även i vissa fall röra människor utan offentlig 
ersättning, t.ex. ofrivilligt hemmasittande. Syftet med analysgruppen är att ge 
beredningsgruppen och styrelsen en tydlig helhetsbild av nuläget för människor utanför 
arbetsmarknaden i förbundets sex medlemskommuner. Underlaget ska ge förutsättningar för 
att tydligare styra samverkansplattformarnas arbete. 
 
 

1.5.6. Styrgrupper 
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Alla verksamheter/projekt har en styrgrupp. Styrgrupperna har ett operativt ledningsansvar 
för en eller flera verksamheter/projekt. Styrgruppernas ansvar finns beskrivet i en 
arbetsordning beslutad av styrelsen. Under 2019 fanns det fem styrgrupper.  

 2. Driftsredovisning  
     

     

Belopp tkr. Utfall                       
jan-dec 2019 

Aktuell budget          
jan-dec 2019 

Avvikelse                           
utfall - budget  Bokslut 2018 

Bidrag/intäkt SAMO 11 578 11 540 38 12 050 

Bidrag/intäkt HFE 1 739 0 1 739 464 

Verksamhetens kostnader 
SAMO -12 573 -13 690 1 117 -13 304 

Verksamhetens kostnader HFE -1 744 -200 -1 544 -358 

Resultat SAMO -995 -2 150 1 155 -1 255 

Resultat HFE -5 -200 195 105 

Utgående eget kapital 1 993 750 1 243 2 992 

Likvida medel 6 158     9 370 
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3. Resultaträkning  
    
Resultaträkning    

Belopp i kr                                                                       Not  2019-01-01             
-2019-12-31 

 2018-01-01             
-2018-12-31 

    

Verksamhetens intäkter SAMO                      1 11 577 559 12 050 310 

Verksamhetens intäkter HFE                      2 1 739 123 463 555 

Verksamhetens kostnader SAMO  -12 572 560 -13 304 361 

Verksamhetens kostnader HFE  -1 743 660 -358 308 

Avskrivningar  0 0 

Verksamhetens nettokostnad  -999 538 -1 148 804 

    

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  -147 -1 139 

Resultat efter finansiella poster  -999 684 -1 149 943 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  -999 684 -1 149 943 
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4. Balansräkning  
    
Balansräkning    

Belopp i kr                                                                                Not 2019-12-31    2018-12-31 

    

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar  0 0 

Omsättningstillgångar    

Fordringar                      3 1 124 873 606 547 

Kassa och bank  6 157 998 9 370 246 

Summa omsättningstillgångar  7 282 871 9 976 793 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  7 282 871 9 976 793 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

Eget kapital    

Årets resultat SAMO  -995 102 -1 255 190 

Årets resultat HFE  -4 582 105 247 

Övrigt eget kapital  2 992 390 4 142 334 

Summa eget kapital  1 992 706 2 992 390 
    

Avsättningar  0 0 
    

Skulder    

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder                        4 5 290 165 6 984 402 

Summa skulder  5 290 165 6 984 402 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER  7 282 871 9 976 793 
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5. Kassaflödesanalys  
    
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten   

Belopp i kr                                                                          2019-12-31 2018-12-31 

    

Årets resultat  -999 684 -1 149 943 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -999 684 -1 149 943 

    

Ökning (-) / minskning (+) Kortfristiga fordringar -518 326 -517 713 

Ökning (+) / minskning (-) Kortfristiga skulder -1 694 237 932 136 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  -2 212 563 414 423 

    

Årets kassaflöde   

Likvida medel vid årets början 9 370 246 10 105 767 

Likvida medel vid årets slut 6 157 998 9 370 246 
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6. Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 
redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Samordningsförbundet i Umeåregionen följer lagen och rekommendationerna i dom 
delar som är tillämpliga för förbundet. 

    

Värdering 
Den övergripande värderingsprincipen är försiktighetsprincipen. Det innebär att 
skulder inte får undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 
Omsättningstillgångar värderas som det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt 
värde. En kortfristig fordran är en fordran med förfallotid inom ett år från 
balansdagen. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar. Skulder med löptid kortare än ett år redovisas som kortfristig skuld. 
Skulder med löptid längre än ett år redovisas som långfristig skuld. 

    

Periodisering    
Erhållna utbetalda bidrag periodiseras över den period som de är tillhörigt. 
Beslutade bidrag men ej utbetalda, periodiseras över den period som de är tillhörigt. 
Konstaterade utgifter bokföres på den period som de är tillhörigt. 

    

Leasing    
I Samordningsförbundet tillämpas operationell leasing i den mån inventarier 
förhyres. 

    

Jämförelsestörande poster    
Händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder 
redovisas som jämförelsestörande poster. 
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7. Noter  
   

Not 1. Verksamhetens intäkter SAMO 2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten 5 725 000 5 980 000 

Driftbidrag från Nordmalings kommun 119 764 124 077 

Driftbidrag från Robertsfors kommun 110 818 120 772 

Driftbidrag från Umeå kommun 2 357 994 2 494 151 

Driftbidrag från Vindelns kommun 88 927 92 124 

Driftbidrag från Vännäs kommun 146 336 158 876 

Driftbidrag från Bjurholms kommun 39 161 0 

Driftbidrag från Region Västerbotten 2 862 000 2 990 000 

Övriga intäkter 127 559 90 310 

Summa 11 577 559 12 050 310 

   

Not 2. Verksamhetens intäkter HFE 2019-12-31 2018-12-31 

EU-medel och andra bidrag 1 739 123 463 555 

Summa 1 739 123 463 555 

   

Not 3. Fordringar 2019-12-31 2018-12-31 

Fakturafordringar 183 817 0 

Skattekonto 613 79 791 

Fordran moms kvartal 4 107 888 120 275 

Ansökan EU-bidrag, upplupen intäkt 814 097 387 168 

Lönebidrag Arbetsförmedlingen, upplupen intäkt 9 307 0 

Ekonomisystem Visma, förutbetald kostnad 4 058 8 668 

Pensionsförsäkring Skandia, förutbetald kostnad 0 8 346 

Hyra KFUM, förutbetald kostnad 4 000 0 

Övriga förutbetalda kostnader 1093 2299 

Summa 1 124 873 606 547 
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Not 4. Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 

Leverantörsskulder 210 265 891 415 
Skuld till huvudmän, upparb. 
verksamhetskostnader  4 739 378 5 785 888 

Personalrelaterade skulder 297 039 267 100 

Revisionsarvode, upplupen kostnad 40 000 40 000 

Pensionsadministration KPA, upplupen kostnad 583 0 
Bidrag för lokal Umeå Kommun, förutbetald 
intäkt 2 900 0 

Summa 5 290 165 6 984 402 
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8. Tilläggsupplysningar      
Sammanställning över utfall och budget 2019                                  

Belopp i kr                                                                       Utfall 2019 Budget 2019 Differens 

    

INTÄKTER    
Intäkter SAMO    
Intäkter, medlemsavgifter 11 450 000 11 450 000 0 
Övriga intäkter 127 559 90 000 37 559 
Summa 11 577 559 11 540 000 37 559 

    
Intäkter HFE    
EU-medel  1 701 423 0 1 701 423 
Övriga bidrag 37 700 0 37 700 
Summa  1 739 123 0 1 739 123 

    
Totala intäkter 13 316 682 11 540 000 1 776 682 

    

    
KOSTNADER    
Insatser SAMO    
Vännäs -699 400 -700 000 600 
Nordmaling -400 000 -400 000 0 
Vindeln -400 000 -400 000 0 
Robertsfors -400 000 -400 000 0 
Bjurholm -274 396 -460 000 185 604 
Ungdomstorget -2 813 036 -2 990 000 176 964 
De sammanhållna insatserna för unga -1 040 081 -1 030 000 -10 081 
Vuxentorget -2 432 875 -2 440 000 7 125 
Insats NAFS/Primärvården och plattformarna -573 678 -960 000 386 323 
Plattform förebyggande -852 341 -1 000 000 147 659 
Summa  -9 885 807 -10 780 000 894 193 

    
Insatser HFE    
Hälsofrämjande etablering (budgeterad reserv) -1 098 929 -200 000 -898 929 
Summa -1 098 929 -200 000 -898 929 

    
Verksamhetsnära kostnader SAMO    
Social redovisning 0 -50 000 50 000 
Analys -34 150 -150 000 115 850 
Kompetensutveckling och mötesplatser -374 538 -500 000 125 462 
Summa -408 688 -700 000 291 312 
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Kansli, styrelse och administrativa kostn. 
SAMO    
Arvoden till styrelse -168 178 -190 000 21 822 
Kanslipersonal -1 529 999 -1 400 000 -129 999 
Lokal, dator, telefon mm för tjänstemän -129 112 -150 000 20 888 
Fortbildning för tjänstemän 0 -50 000 50 000 
Resor, konferenser  -29 296 -80 000 50 704 
Arvoden till revisorer -37 147 -40 000 2 853 
Ekonomisk administration -330 000 -180 000 -150 000 
Övrig administration -54 433 -120 000 65 567 
Summa -2 278 166 -2 210 000 -68 166 

    
Kansli och administrativa kostnader HFE    
Kanslipersonal -429 320 0 -429 320 
Lokal, dator, telefon mm för tjänstemän -47 858 0 -47 858 
Resor, konferenser -77 556 0 -77 556 
Ekonomisk administration -90 000 0 -90 000 
Övrig administration -41 0 -41 
Summa -644 776 0 -644 776 

    

    
Tot. kostnader SAMO -12 572 661 -13 690 000 1 117 339 
Tot. kostnader HFE -1 743 705 -200 000 -1 543 705 
Totala kostnader -14 316 366 -13 890 000 -426 366 

    
RESULTAT -999 684 -2 350 000 1 350 316 
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9. Styrelsens beslut 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Umeå den 20 mars 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Peter Vigren   Mikael Broman 
Ordförande   Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Anders Hahlin  Harriet Hedlund 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………   
Christina Lidström   
Ledamot    
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Bilaga 1. Insatser och måluppfyllelse 
 
Alla verksamheter och målgrupper finns beskrivna under punkt 1.3. Här följer en redovisning 
av verksamheten under året samt en jämförelse med föregående år.  
 
Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen 
 
Under denna rubrik redovisas årets arbete under innevarande år för Ungdomstorget, 
Vuxentorget och samordningsteamen i kranskommunerna. I rapporten redovisas också 
arbetet i insatserna Hikikomori och Våga växa.  
 
Samordning och Kunskapsutbyte 
Samordningsteamen träffas varannan vecka i kranskommunerna och i Umeå varje vecka i 
syfte att fördela uppdrag kring personärenden men också för att utbyta kunskap och skapa 
samsyn. En gång i månaden bjuds någon intern eller extern aktör in till Umeå för att berätta 
om sin verksamhet och därmed också skapa ett tillfälle för kunskapsutbyte. Varje vecka har 
utvecklingsledare och processledare i Umeå s.k. pulsmöten som syftar till att sortera och 
hantera vardagliga frågor och delge varandra information. 
 
Nätverksgruppen bestående av koordinatorer i kranskommunerna samt processledare och 
utvecklingsledare i Umeå träffas också kontinuerlig för att diskutera frågor kring hur man kan 
arbeta så lika som möjligt inom hela Umeåregionen och hur man kan ta tillvara den kunskap 
som producerats under de 10 år som strukturerad samverkan pågått. 
 
I år arrangerades det en gemensam workshop för Ungdomstorget och Vuxentorget. Syftet var 
att varje part skulle få ökad kunskap om sina kollegors insatser och uppdrag samt möjligheten 
till att fördjupa sig i det material som används i form av aktualiseringsblankett och 
handlingsplan. 
   
Även politiker och chefer för hela Umeåregionen deltog vid en workshop med en målsättning 
att ta fram ett önskeläge för vårt gemensamma insatsutbud i samverkan. Detta skapade vidare 
ett omfattande material som kokats ned till en verksamhetsplan för Samordningsförbundet 
och vidare till en målbild att implementera under 2020. 
 
Individuellt stöd och gruppinsatser 
Under året som gått har kommunens gruppinsatser på Tegelbruksvägen och Forslunda 
formats och omformats sig till förberedande prövningsplatser. Det har därmed också skett 
namnbyten Grön Balans (Tidigare Grön Rehab och fokus på stressrelaterad psykisk ohälsa), 
Grön Nystart och Grön Etablering. Kranskommunerna har också utvecklat sina gruppinsatser 
inom kommunen.   
 
Mellansteget har varit pausad som gruppinsats under 2019 och enbart erbjudit individuellt 
stöd. Det är finns ett förslag framskrivet som samordnar såväl Kommunens som 
Arbetsförmedlingens funktionshinderuppdrag. Förslaget ska förankras i båda 
organisationerna under våren 2020. Hikikomoris personalstyrka kommer att reduceras, då 
Region Västerbotten lagt in ett varsel på en personalresurs. De arbetas nu med att upprätta en 
överenskommelse som ska specificera vårduppdraget i Hikikomori och säkra övergångar. 
Både Hikikomori och Våga Växa ser att fler och fler unga 16–17-åringar är i behov av det stöd 
de erbjuder. 
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Det har framkommit att Social Lots som insats behöver breddas och blir mer likt socionom på 
Vuxentorget, vilket kommer att vidareutvecklas under 2020. 
 
Hälsokoordinatorns roll kommer framöver också vara operativ, då Ungdomstorgets deltagare 
kommer erbjudas tre hälsosamtal kring basala hälsofaktorer som sömn, mat och motion. 
Arbetet med att även tillsätta en resurs från primärvården till Vuxentorget fortgår. 
Kranskommunerna uttrycker också stort behov av ökat samarbete med primärvården. 
 
Förbättringsarbete  
2017och 2018 års höga förändringstryck och förändrade kontextuella förutsättningar för 
samverkan mynnade ut i en åtgärdsplan som lades fram efter arbetsmiljökartläggningen av 
styrgruppen (se 2018 årsredovisning). Den har legat i fokus detta år. Styrgrupperna för de 
båda torgen är i dag sammanslagna och representanterna har varit nöjda med det upplägget. 
Dagordningen innehåller idag fler gemensamma punkter än specifika för ung eller vuxen. 
Processledare har under året jobbat nära medarbetare och teamens processer blir mer och 
mer enhetliga. Intranätet i samverkan är nu känt hos flertalet medarbetare och jobbas in som 
den självklara samlingsportalen för aktuell information och som dokumentbank.  
 
Avvikelsehanteringen har blivit mer systematisk och transparent genom att det som avviker 
från arbetsmodellens rutiner samlas in skriftligt genom hemsidan och återkopplingen sker på 
samma sida. Även framstegsbeskrivningar samlas in i syfte att göra mer av det som faktiskt 
fungerar. Möjligheten att kalla till ett arbetsutskott är också en strategi för att snabba upp 
frågor som fastnat. Arbetsutskotten mellan styrgruppsmötena blir också ett sätt att lyfta 
frågor som exempelvis berör två parter och som ska lösas mellan två parter.  
 
I kranskommunerna ska koordinatorerna på liknande sätt kunna kalla till ett så kallade 
”gnisselforum” för att frågor ska få snabb hantering. Förstärkt kompetensutveckling och 
introduktion av nya medarbetare har också varit en del av åtgärdsplanen för 
arbetsmiljökartläggningen.  
 
Under året har Vuxentorget slagit samman två arbetsgrupper, förberedande och matcha, till 
ett samordningsteam. På så sätt minskar antalet överföringar och andra oklarheter vid 
gränsdragningar vad gäller ansvar och roller. 
 
För att förbättra förståelsen för vilka hindrande omständigheter och vilka stödbehov man 
möter hos deltagarna har Ungdomstorget och Vuxentorget gjort en screening. Den visar på att 
varje person i snitt har 4,0 arbetsrehabiliterande hinder (3,8 på Ungdomstorget / 4,2 på 
Vuxentorget). Den psykiska ohälsan utgör 50 % av alla hinder. I övrigt finns det också 
omfattande hinder kring sömn, värk och familj. Denna screening kommer även 
kranskommunerna göra under nästa år.  
 
Under detta år har kranskommunerna gjort en del stegförflyttningar för att jobba mer 
enhetligt enligt arbetsmodellen. Varje kranskommun har nu ett samordningsteam och har fått 
en gemensam logga. Det har skett en rad personalbyten vilket påverkat samverkan liksom 
infasningen av tekniska hjälpmedel för möten. 
   
Inom nätverket Umeå/kranskommuner som består av koordinatorer, processledare och 
utvecklingsledare pågår det ett ständigt förbättringsarbete för en effektivare samordning. 
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Kranskommunerna får inspiration av Umeås beprövade metoder och kan implementera delar 
av dem till lokala varianter.  
 
Kompetensutveckling och kommunikation 
Samordningen mellan Umeå och kranskommunerna blir allt mer återkommande. Två exempel 
på det är inom områdena kompetensutveckling och kommunikation. Det ena är 
utbildningarna Våld i Nära Relation samt introduktion i samverkan och det andra är 
”intranätet i samverkan”. Att motverka Våld i Nära Relation är Samordningsförbundens första 
regeringsuppdrag. Via Nätverket för Samordningsförbund - NNS har det bildats piloter, där 
Umeåregionen deltar. 
 
Utbildningen Våld i Nära Relation har i år varit en fördjupningsutbildning som bygger på den 
grundutbildning som arrangerades i slutet på 2018. Fördjupningsutbildningen delades upp i 
två delar. En förmiddag med hedersrelaterat våld och en förmiddag med våld i nära relation. 
Utbildningen nådde totalt 150 medarbetare. Idag jobbar en tvärorganisatorisk arbetsgrupp 
vidare med området och med att implementera rutiner för frågan i samverkan. 
  
Introduktion i samverkan för nya medarbetare, eller för de som behöver kunskap om hur 
samverkan hänger ihop inom ramen för Samordningsförbundet, har i år erbjudits vid tre 
tillfällen. Totalt har 65 medarbetare deltagit. 
 
Intranätet i samverkan www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu har varit tillgängligt i sedan maj 
månad. Sidan har kontinuerligt justerats och uppdaterats. Sidan används idag som ett slags 
veckobrev, där nyheter läggs ut publik under aktuellt. Sidan är idag också skyddat med ett 
lösenord. 
   
Kranskommunerna hade en särskild utvecklingsdag med teman riktning, uppdrag, roller och 
ansvar. Medarbetare och chefer spelade bland annat spelet consensus som lyfter 
gränsöverskridande frågor.   
 
Övrigt 
Vuxentorgets fyllde 2 år i oktober och Ungdomstorget firade 10 år i september. Det firades 
med tårtkalas för samtliga aktörer. En inbjudan gick även ut till chefer och medarbetare som 
varit en del av utvecklingen under åren som varit.  
 
Resultat 2019 samt jämförelse med 2018 
 
  Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 148 147 295   
varav nya för året 66 55 121   
          
Totalt antal avslutade under året 55 73 128   
varav till arbete 10 19 29 23% 
Varav till studier 14 14 28 22% 
varav annan behovsanpassad lösning 24 34 58 45% 
Övriga avbrott 7 6 13 10% 
Antal kvar i verksamheten 93 74 167   

Tabell 1. Volym och resultat för Ungdomstorget 
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På Ungdomstorget har 148 personer (74 kvinnor/ 74 män) aktualiserats in. Av dessa 
aktualiserade Arbetsförmedlingen in 40 %, Försäkringskassan 16 %, Region Västerbotten 27 
%, socialtjänsten 12 % och övriga kommunen 5 %. Av dessa 148 fick 121 personer (66 
kvinnor/55 män) ja i beredningen. 128 personer (55 kvinnor/ 73 män) avslutades varav 23 
% mot arbete, 22 % mot studier, 45 % till annan behovsanpassad lösning och 10 % avbröt av 
annan orsak. Kvar i verksamheten 20-01-01 var 167 personer (93 kvinnor/74 män)  
 
2018 var 282 unga aktuella på ungdomstorget, av dessa avslutades 122 personer, 33 % till 
arbete, 19 % till studier och 39 % till annan behovsanpassad lösning. Jämfört mellan året har 
både volym och antalet avslut ökat. Dock har resultatet till arbete försämrats, medan 
resultatet till studier och annan behovsanpassad lösning förbättrats.  
 

 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 35 26 61   
varav nya för året 22 13 35   
          
Totalt antal avslutade under året 21 17 38   
varav till arbete 3 2 5 13% 
Varav till studier 5 6 11 29% 
varav annan behovsanpassad lösning 13 7 20 53% 
Övriga avbrott 0 2 2 5% 
Antal kvar i verksamheten 14 9 23   

Tabell 2. Volym och resultat för Våga växa.  
 
Under året har 61 (35 kvinnor/26 män) unga varit aktuell på Våga växa. Av dessa är 35 (22 
kvinnor/13 män) nya för året. 38 personer (21 kvinnor/ 17 män) har avslutades varav 13 % 
mot arbete, 29 % mot studier, 53 % till annan behovsanpassad lösning och 5 % avbröt av 
annan orsak. Kvar i verksamheten 20-01-01 var 23 personer (14 kvinnor/9 män) 
 
2018 var 58 unga aktuella på Våga växa, av dessa avslutades 33 personer, 6 % till arbete, 33 
% till studier och 45 % till annan behovsanpassad lösning. Jämfört mellan året är både volym 
och antalet avslut ungefär likvärdigt. Dock är resultatet något annorlunda 2019 med framför 
allt fler till arbete och annan behovsanpassad lösning.  
 
 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 17 10 27   
varav nya för året 6 7 13   
          
Totalt antal avslutade under året 9 3 12   
varav till arbete 0 0 0 0% 
Varav till studier 4 1 5 42% 
varav annan behovsanpassad lösning 5 2 7 58% 
Övriga avbrott 0 0 0 0% 
Antal kvar i verksamheten 8 7 15   

Tabell 3. Volym och resultat för Hikikomori.  



 
 

 Sida 38 
 

Under året har 27 (17 kvinnor/10 män) unga varit aktuell på Hikikomori. Av dessa är 13 (6 
kvinnor/7 män) nya för året. 12 personer (9 kvinnor/ 3 män) har avslutades varav 42 % mot 
studier och 58 % till annan behovsanpassad lösning. Ingen har avbrutit insatsen. Kvar i 
verksamheten 20-01-01 var 15 personer (8 kvinnor/7 män) 
 
2018 var 38 unga aktuella på Hikikomori, av dessa avslutades 22 personer, 9 % till arbete, 27 
% till studier och 59 % till annan behovsanpassad lösning. Jämfört mellan året är både volym 
och antalet avslut betydligt lägre. Resultatet skiljer sig på så sätt att 2018 gick några deltagare 
till arbete, vilket inte skett 2019. 2019 har en större andel gått till studier och ungefär lika stor 
andel till annan behovsanpassad lösning.  
 
 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 168 225 393   
varav nya för året 51 87 138   
          
Totalt antal avslutade under året 39 42 81   
varav till arbete 7 18 25 31% 
Varav till studier 8 6 14 17% 
varav annan behovsanpassad lösning 18 14 32 40% 
Övriga avbrott 6 4 10 12% 
Antal kvar i verksamheten 129 183 312   

Tabell 4. Volym och resultat för Vuxentorget.  
 
På Vuxentorget har 174 personer (69 kvinnor/105 män) aktualiserats in. Av dessa 
aktualiserade Arbetsförmedlingen 19 %, Försäkringskassan 14 %, Region Västerbotten  
15 %, socialtjänsten 47 % och övriga kommunen 5 %. Av dessa 174 fick 138 personer 
(51män/87 kvinnor) ja i beredningen. 81 personer (39 kvinnor/42 män) avslutades varav 31 
% mot arbete, 17 % mot studier, 40 % till annan behovsanpassad lösning och 12 % avbröt av 
annan orsak. Kvar i verksamheten 20-01-01 var 312 personer (128 kvinnor/184 män)  
 
2018 var 392 deltagare aktuella på Vuxentorget, av dessa avslutades 57 personer, 32 % till 
arbete, 11 % till studier och 28 % till annan behovsanpassad lösning. 30 % avbröt insatsen. 
Jämfört mellan året är volym densamma men antalet avslut har ökat markant. Resultatet till 
arbete är likvärdigt, till studier och annan behovsanpassad lösning förbättrat.  Andelen som 
avbrutit insatsen har minskat rejält 2019 jämfört med 2018. 
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hälsofrämjande etablering Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 52 17 69   
varav nya för året 37 17 54   
          
Totalt antal avslutade under året 4 1 5   
varav till arbete 2 0 2 40% 
Varav till studier 1 0 1 20% 
varav annan behovsanpassad lösning 0 0 0 0% 
Övriga avbrott 1 1 2 40% 
Antal kvar i verksamheten 48 16 64   

 Tabell 5. Volym och resultat för Hälsofrämjande etablering 
 
Under året har 69 personer (52 män/17 kvinnor) deltagit i projektet. 5 personer (4 kvinnor/1 
man) har avslutades varav 2 mot arbete, 1 mot studier och 2 avbröt av annan orsak. Kvar i 
verksamheten 20-01-01 var 64 personer (48 kvinnor/16 män). Det var så få i insatsen 2018 
att jämförelser ej görs mellan åren.  
 
 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 28 35 63   
varav nya för året 21 27 48   
          
Totalt antal avslutade under året 18 19 37   
varav till arbete 8 6 14 38% 
Varav till studier 2 2 4 11% 
varav annan behovsanpassad lösning 8 8 16 43% 
Övriga avbrott 0 3 3 8% 
Antal kvar i verksamheten 10 16 26   

Tabell 6. Volym och resultat för Samordningsteamet i Robertsfors 
 
I Robertsfors har 67 personer aktualiserats till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade 
Arbetsförmedlingen 35 %, Försäkringskassan 3 %, Region Västerbotten 3 %, socialtjänsten 47 
% och övriga kommunen 12 %. Av dessa 67 fick 48 personer (21 kvinnor/27 män) ja i 
beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser. 
37 personer (18 kvinnor/ 19 män) avslutades varav 38 % mot arbete, 11 % mot studier, 43 % 
till annan behovsanpassad lösning och 8 % avbröt av annan orsak. Kvar i verksamheten 20-
01-01 var 26 personer (10 kvinnor/16 män)  
 
2018 var 53 deltagare aktuella i samverkansteamet, av dessa avslutades 38 personer, 42 % till 
arbete, 11 % till studier och 32 % till annan behovsanpassad lösning. 16 % avbröt insatsen. 
Jämfört mellan året är volym högre 2019 och antalet avslut har ökat markant. Resultatet till 
arbete är något lägre, till studier lika och annan behovsanpassad lösning förbättrat.  Andelen 
som avbrutit insatsen har minskat rejält 2019 jämfört med 2018. 
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 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 17 30 47   
varav nya för året 12 22 34   
          

Totalt antal avslutade under året 10 16 26   
varav till arbete 1 8 9 35% 
Varav till studier 7 3 10 38% 
varav annan behovsanpassad lösning 2 3 5 19% 
Övriga avbrott 0 2 2 8% 
Antal kvar i verksamheten 7 14 21   

Tabell 7. Volym och resultat för Samordningsteamet i Nordmaling 
 
I Nordmaling har 62 personer aktualiserats in till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade 
Arbetsförmedlingen in 51%, Försäkringskassan 2 %, Region Västerbotten 2 %, socialtjänsten 
33 % och övriga kommunen 12 %.  Av dessa 62 personer fick 34 personer (12 kvinnor/22 
män) ja i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.  
26 personer (10 kvinnor/ 16 män) avslutades varav 35 % mot arbete, 39 % mot studier, 19 % 
till annan behovsanpassad lösning och 7,5 % avbröt av annan orsak. Kvar i verksamheten 20-
01-01 är 21 personer (7 kvinnor/14 män)  
 
2018 var 43 deltagare aktuella i samverkansteamet, av dessa avslutades 29 personer, 31 % till 
arbete, 24 % till studier och 24 % till annan behovsanpassad lösning. 21 % avbröt insatsen. 
Jämfört mellan året är volym något högre 2019 och antalet avslut har ökat. Resultatet till 
arbete är något högre, till studier markant högre och annan behovsanpassad något lägre.  
Andelen som avbrutit insatsen har minskat rejält 2019 jämfört med 2018. 
 
 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 31 41 72   
varav nya för året 12 17 29   
          
Totalt antal avslutade under året 13 16 29   
varav till arbete 1 4 5 17% 
Varav till studier 2 2 4 14% 
varav annan behovsanpassad lösning 8 8 16 55% 
Övriga avbrott 2 2 4 14% 
Antal kvar i verksamheten 18 25 43   

Tabell 8. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vännäs 
 
I Vännäs har 33 personer aktualiserats in till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade 
Arbetsförmedlingen in 26 %, Försäkringskassan 10 %, Region Västerbotten 10 %, 
socialtjänsten 33 % och övriga kommunen 20 %. Av dessa 33 fick 29 personer (12 kvinnor/17 
män) ja i beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser. 29 
personer (13 kvinnor/ 16 män) avslutades varav 17 % mot arbete, 14 % mot studier, 55 % till 
annan behovsanpassad lösning och 14 % avbröt av annan orsak. Kvar i verksamheten 20-01-
01 var 43 personer (18 kvinnor/25 män)  
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2018 var 63 deltagare aktuella i samverkansteamet, av dessa avslutades 29 personer, 26 % till 
arbete och 47 % till annan behovsanpassad lösning. 26 % avbröt insatsen. Jämfört mellan året 
är volym högre 2019 och antalet avslut har ökat. Resultatet till arbete är lägre, till studier 
markant högre och annan behovsanpassad högre.  Andelen som avbrutit insatsen har minskat 
rejält 2019 jämfört med 2018. 
 
 Kvinnor Män Totalt % 
Antal deltagare totalt 16 17 33   
varav nya för året 7 11 18   
          
Totalt antal avslutade under året 10 7 17   
varav till arbete 3 3 6 35% 
Varav till studier 1 1 2 12% 
varav annan behovsanpassad lösning 2 1 3 18% 
Övriga avbrott 4 2 6 35% 
Antal kvar i verksamheten 6 10 16   

Tabell 9. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vindeln 
 
I Vindeln har 39 personer aktualiserats in till samordningsteamet. Av dessa aktualiserade 
Arbetsförmedlingen in 13, Försäkringskassan 9 %, Region Västerbotten 3 %, socialtjänsten  
69 % och övriga kommunen 6 %. Av dessa 39 fick 18 personer (7 kvinnor/17 män) ja i 
beredningen. Nej till samverkan kan innebära ja till andra kommunala insatser.  
17 personer (10 kvinnor/ 7 män) avslutades varav 35 % mot arbete, 12 % mot studier, 18 % 
till annan behovsanpassad lösning och 35 % avbröt av annan orsak. Kvar i verksamheten 20-
01-01 var 16 personer (6 kvinnor/10 män)  
 
2018 var 29 deltagare aktuella i samverkansteamet, av dessa avslutades 9 personer, 67 % till 
arbete och 22 % till annan behovsanpassad lösning. 11 % avbröt insatsen. Jämfört mellan året 
är volym högre 2019 och antalet avslut har ökat något. Resultatet till arbete är lägre, till 
studier högre och annan behovsanpassad lösning något lägre.  Andelen som avbrutit insatsen 
har ökat rejält 2019 jämfört med 2018. 
 
Under 2019 skedde 6 mötestillfällen för Samverkansteamet i Bjurholm. Det har aktualiserats 
11 personer till Samverkansteamet, varav 4 har fått ja till fördjupad samverkan.  
 
Samverkansplattform – förebyggande insatser 
 
Genomförande 
Det löpande arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet, representanter från berörda kommuner samt 
utvecklingsledaren. Initialt arbetade styrgruppen fram ett antal förslag på utvecklingsinsatser 
utifrån förstudien och som berörda kommuner därefter fått ta ställning till.  Respektive 
kommun/kommuner har genomfört utvecklingsinsatsen med stöd från utvecklingsledaren 
utifrån den inriktning som beslutats av styrgruppen. Aktuella insatser har prövats och 
utvärderats inom en eller flera kommuner/arbetsgivare. 
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Resultat 
Inom ramen för överenskommelsen har ett antal insatser prövats och utvärderats inom en 
eller flera kommuner. Det initiala förslaget på utvecklingsinsatser har justerats över tid och 
ett antal insatser har strukits och ett antal har tillkommit. Genomförda och strukna insatser 
redovisas nedan.  
 
Genomförda insatser 
 
Förebyggande insatser med förebyggande sjukpenning – Torsbymodellen  
I Vindelns kommun har ett koncept för en förebyggande insats utifrån Torsbymodellen tagits 
fram. Konceptet har därefter testats i en pilot ggr 2, totalt 13 deltagare. Målgruppen har varit 
medarbetare i riskzonen för stressrelaterad ohälsa inom samtliga yrkesgrupper i Vindelns 
kommun. Insatsen har utvärderats med syfte att få ett beslutsunderlag för ställningstagande 
om implementering av modellen under 2020.     
 
Hälsofrämjande ledarskap 
Syftet var att ta fram ett kompetensutvecklingskoncept för att uppnå ett mer hälsofrämjande 
ledarskap bland första linjens chefer i kontaktyrken inom kranskommunerna. Två 
pilotutbildningar har genomförts 2018 för Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Nordmalings 
kommun. Totalt har 38 chefer deltagit. Målgruppen har varit chefer från samtliga 
förvaltningar inom kommunerna. Insatsen har utvärderats och syftet har inte uppnåtts. 
Kommunerna har prioriterat att i stället gå vidare med en gemensam ledarutbildning för nya 
chefer.  
 
Sjuk men inte sjukskriven 
Företagshälsovården Previa har under vårterminen 2018 anlitats för att komma till rätta med 
långvariga arbetsmiljöproblem och hög sjukfrånvaro inom en förskoleverksamhet i Umeå 
kommun. Totalt 29 medarbetare har deltagit i kartläggningen. Insatsen har resulterat i ett 
underlag för fortsatt förbättringsarbete för att på sikt nå en god arbetsmiljö med minskad 
frånvaro.  
 
Fokus långa sjukfall och systemfaktorer  
Under 2017 har Umeå kommun tillsammans med Försäkringskassan gjort en genomlysning 
av alla ärenden över 365 dagar.  Syftet var att undersöka nya arbetsformer för att säkerställa 
att kraven uppfylls i arbetsmiljölagen samt efterlevnad av interna rutiner och policys. Har 
resulterat i systematik i ärendegenomgångar och översyn av befintliga rehabiliteringsplaner. 
 
Förstärkt samverkan FK och arbetsgivare 
En samverkansrutin för kontaktmöten i Umeå kommun har tagits fram i samarbete med 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkansrutinen har därefter prövats i 7 
ärenden och därefter konstaterades att det blir för snävt för att hitta ”rätt” ärenden som 
uppfyller kriterierna för kontaktmöte utifrån Försäkringskassans bedömning.  
 
Teamutveckling medarbetare – kraftkartan 
Kraftkartan som är en metod för att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö utifrån OSA 
föreskriften har prövats i Vindeln och Nordmalings kommun. Metoden har prövats i tre 
arbetsgrupper med totalt 34 medarbetare. Metoden/årshjulet har slutförts i Vindelns 
kommun och resultatet kommer att presenteras i ledningsgruppen för ställningstagande om 
eventuell fortsättning.  
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Digitalt behandlingskoncept – för motivation och insikt vid stressrelaterad psykisk ohälsa 
En animerad förklaringsmodell gällande psykisk ohälsa har prövats under 
föreläsning/workshop. Målgruppen var medarbetare på väg mot sjukskrivning eller 
sjukskrivna i Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Nordmalings kommun. Totalt 16 
personer har deltagit uppdelat i två grupper. Målet att skapa en ökad förståelse och en ökad 
motivation hos individen att komma igång med förändringsarbetet har uppnåtts. 
 
Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (AD-A) 
Personalkonsulter och övrig personal inom Arbetsmiljö och hälsa inom Umeå kommun har 
utbildats i ADA metoden. Totalt 16 medarbetare. En del i utbildningen var att vara delaktiga i 
utvecklingen/framtagandet av ett nytt metodstöd, AD-A som har en tydligare 
arbetsgivarperspektiv och vänder sig främst till chefer. 
 
Efter att metodstödet AD-A färdigställts har en pilot startat 2019 och där metodstödet 
kommer att prövas utifrån respektive kommuns upplägg. Chefer och Hr personal från Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling och Robertsfors har initialt tagit del av en gemensam utbildningsdag 
med föreläsning och workshop. Totalt 34 personer. Piloten kommer att följas upp och 
utvärderas av metodutvecklaren/forskaren under 2020. 
 
Extra insatser - Vännäs kommun 
Syftet var att kartlägga chefens arbetssituation och behov av insatser inom chefsstöd för 
rehabilitering och arbetsmiljön och därefter utarbeta ett nytt arbetssätt. Ett antal olika 
insatser har genomförts på två särskilda boenden. Bland annat stöd från 
personalhandläggare, kraftkartan, gruppinsatser utifrån ACT metoden, individinsatser via 
Företagshälsovården. Insatsen har utvärderats och måluppfyllelse att sänka sjuktalen har ej 
uppnåtts.  
 
Ej genomförda insatser 
 
Mindfulness 
Syftet med insatsen var att systematiskt genomföra mindfulness i en arbetsgrupp för att 
utröna om det är en effektiv förebyggande insats för att uppnå en bättre upplevd hälsa och 
välbefinnande. Ersattes av insatsen ”Digitalt behandlingskoncept – för motivation och insikt 
vid stressrelaterad psykisk ohälsa” 
 
Struktur i vardagen 
Koncept för kompetensutvecklingsinsats för chefer och administrativ personal med syfte att 
förbättra kontrollen över sin arbetssituation, få verktyg och struktur. Insatsen ströks utifrån 
kostnad och inriktning.   
 
Förändring i livet 
Koncept för kompetensutvecklingsinsats för medarbetare som inte mår bra på sin nuvarande 
arbetsplats och är beredd att göra förändringar men som saknar verktyg för att gå in i den 
processen.  Insatsen ströks utifrån att den delvis ingick in i ”Torsbymodellen”. 
 
Teamutveckling chefer – kraftkartan 
Insatsen prioriterades att genomföras gentemot medarbetare. 
 
Ledning och styrning 
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Syftet var att identifiera vilka systemfaktorer som inom kommunerna är viktigast att beakta 
för att skapa bäst förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser.  
 
Sjukfrånvaron i deltagande kommuner 

 
Tabell 10. Sjukfrånvaro i deltagande kommuner som snitt per månad och år 
 
I Robertsfors kommun har sjukfrånvaro minskat under perioden medan Vännäs kommun haft 
en svag ökande trend. I Vindeln och Umeå kommuner minskade sjukfrånvaron mellan 2017 
och 2018 för att sedan stiga igen 2019. Tittar man djupare i statistiken är det fortfarande 
framför allt i kvinnodominerande kontakyrken som ohälsan är störst.  
 
Slutsats/reflektion 
 
Överenskommelsen syftade till att skapa en utvecklingsarena för insatser/åtgärder som 
bidrar till att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken med målsättning att minska 
sjukskrivningarna hos aktuella arbetsgivare.  
 
Det kan konstateras att de insatser som har genomförts till stor del har legat i linje med vad 
forskning visar har goda effekter för att uppnå ett mer hälsofrämjande arbete. Bland annat 
har en hälsofrämjande ledarutbildning för kranskommunerna genomförts. I den förstudie 
som initialt genomfördes lyftes ledarskapet fram som den enskilt viktigaste påverkansfaktor 
för hälsan och graden av sjukskrivningar.   
 
När det gäller rehabiliteringsprocessen visar forskning att det är viktigt med tidigt stöd och 
att anpassningar görs för att underlätta en tidig återgång till arbetet. Inom detta område har 
rehabiliteringskonsulter inom Umeå kommun och även chefer och hr personal i 
kranskommunerna utbildats i metodstödet AD-A som riktar sig mot arbetsgivare vid ohälsa 
och sjukskrivningar.  
 
Även ”Livspusslet” lyftes fram i förstudien, som en viktig faktor att beakta när man arbetar 
med att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa och även för att på bästa sätt lyckas med 
återgång i arbete. Utifrån detta har ett koncept som bygger på Torsbymodellen tagits fram och 
prövats i Vindelns kommun.  Vidare är det känt utifrån forskning att ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete är en betydande faktor för hälsosamma och stabila 
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arbetsplatser och i Vindeln och Nordmaling har man inom det området prövat ”kraftkartan” 
som är en metod för att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö utifrån OSA föreskriften.  
 
Även om insatserna har legat i linje med vad forskning visar har goda effekter för ett 
hälsofrämjande arbete finns många andra faktorer som påverkar resultatet och effekterna. En 
aspekt som kan lyftas fram och som rimligtvis påverkat resultatet är hur utvecklingsarbetet 
inom kommunen/kommunerna förankrats och förvaltats på hemmaplan både inför och efter 
genomförda insatser. De organisatoriska förutsättningarna varierar mellan de olika 
kommunerna och även huruvida utvecklingsarbetet varit förankrat uppåt i organisationen. 
Tillvägagångssättet och urval av målgrupp har även sett olika ut mellan kommunerna vilket 
påverkat resultatet och rimligtvis även den fortsatta interna processen och förutsättningarna 
för en eventuell implementering.  
 
Möjligheten att starta igång planerade insatser har skiljt sig åt mellan kommunerna och 
styrgruppsrepresentanter har mångt och mycket påtalat tidsbrist, interna förändringsarbeten 
som behöver prioriteras och avsaknad av förutsättningar i organisationen. Utifrån att det 
varit svårt att komma igång med insatser har avsatta medel inte heller nyttjats enligt plan.  
 
En viss brist på samsyn i styrgruppen kring övergripande mål och syfte med 
överenskommelsen har medfört att målgruppen till viss del blivit en annan än den tilltänkta 
vilket även påverkat slutresultatet. Förutsättningarna att genomföra de olika insatserna har 
varierat mellan de olika kommunerna och även mellan de olika styrgruppsrepresentanterna 
med bl. a lite olika beslutsbefogenheter. Ansvaret att genomföra utvecklingsinsatsen, utifrån 
den inriktning som beslutats av styrgruppen, har legat på respektive kommun/kommuner. 
Vad som förväntas av de olika styrgruppsrepresentanterna i detta har inte varit uttalat och 
det som beslutats i styrgruppen har inte alltid efterlevts. Hur utvecklingsarbetet förankrats i 
den egna kommunen har varit avhängigt styrgruppsrepresentanten och även hur 
arbetsprocessen för de olika utvecklingsinsatserna strukturerats internt samt i vilken mån 
utvecklingsledaren nyttjats.  

 

Projekt Hälsofrämjande etablering  
 
2019 var Hälsofrämjande etablerings första år med verksamhet och ett relativt konstant 
inflöde av deltagare. Man har under året utformat rutiner, forum och arbetssätt utifrån de 
förutsättningar som föreligger. Dessa har under tiden förändrats och har efter behövt 
anpassats till parternas situation och tillgängliga resurser. 
  
Hälsoskolan var den första aktiviteten som kom igång hösten 2018. Ett år senare, i november 
2019 började grupp sju och åtta vilket betyder att 65 deltagare (50 kvinnor och 15 män) har 
fått tagit del av hälsoskolans innehåll. Hittills har hälsoskolan varit på arabiska, dari/persiska, 
somaliska och swahili, undervisningen ges på svenska och översätts genom tolk eller 
kommunikatör till gruppens hemspråk. 
 
Gruppvägledningen som ges genom Arbetsförmedlingen har visat sig vara ett mycket viktigt 
steg på vägen mot studier eller arbete, i synnerhet för kortutbildade deltagare. Genom 
gruppvägledningen har man även kunnat identifierat personer med behov av Vuxentorget. 
Under året har elva deltagare (10 kvinnor/1 man) påbörjat insatsen Supported training och 
Supported employment. Projektmedarbetare från Vuxentorget har under året haft ett löpande 
arbete med metodutveckling. Personer med kort eller ingen skolbakgrund samt en svag 
svenska utmanar befintliga arbetssätt och metoder.  
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I oktober startade Viva Arbetsmarknad en ny insats, tillika projektaktivitet, Grön etablering. 
Med dess gröna fokus breddar den utbudet av insatser inom projektet. Insatsen blandar 
språkgrupper, kön och ges utan tolk. 
  
Utöver projektaktiviteterna har man även arbetat för att få till stånd en fungerade process 
med aktualiseringar till projektets beredningsgrupp. Respektive organisation har i och med 
det arbetat fram interna rutiner för att lyfta in Hälsofrämjande etablering i sina strukturer. 
Frågan om att få till stånd en gemensam kartläggning och planering mellan i första hand 
Arbetsförmedlingen, SFI och Viva integration har visat sig vara önskad från flera håll. I de fall 
deltagare startat upp en insats på Vuxentorget har även arbetsmarknadskonsulenterna 
efterfrågat denna tidiga samsyn kring individen. Parallellt med projektverksamheten har det 
också arbetats för att öka förståelsen för framförallt, Vuxentorgets arbetssätt och rutiner, allt 
med syftet att öka inflödet av nyanlända.   

 
Samverkan Närsjukvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Socialtjänsten - NAFS 
 
I NAFS antar styrgruppen en så kallad milstolpeplan i inledningen av året. Den ansvara sedan 
utvecklingsledaren för att genomföra.  
 
Första kvartalet 2019 gick enligt plan, alla utbildningsaktiviteter, coaching av teamen m.m.  
gick som planerat. Under vårens Nationella innovationsträffar framkom allt tydligare att de 
statliga myndigheterna fått allt svårare att leva upp till den rådande överenskommelsen, 
Arbetsförmedlingen fick gick in i en mycket stor förändring i och med 
januariöverenskommelse samt att budgeten kraftigt minskade. Försäkringskassan gav 
nationellt tydliga signaler om förändring av sin syn på fyrpartsamverkan. Allt detta mynnade 
ut i en diskussion i NAFS styrgrupp där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
signalerade att det måste ske en förändring av rådande arbetssätt. 
 
Styrgruppen tillsatte därför en arbetsgrupp för att sammanställa förslag till förändring utifrån 
den nya situationen. En SWOT- analys gjordes av varje myndighet var för sig. Utifrån den 
analysen sammanställdes 4 förslag hur arbetet skulle kunna bedrivas vidare.  
 
Arbetsgruppens uppdrag blev att fram till den 20 november 2019 ta fram en ny 
överenskommelse. Överenskommelsens inriktningsmål var att bilda en trepartssamverkan 
mellan (Regionen, Arbetsförmedlingen och socialtjänsterna) men med möjlighet att via 
telefon eller länk kontakta Försäkringskassan under sittande möte. 
 
Styrelsen antog förslaget i sin helhet den 28 november. Den 6 februari 2020 kommer 
styrgruppen att presentera överenskommelsen för NAFS-teamen och jobba fram en praktisk 
handledning för att så smidigt som möjligt implementera nya NAFS. 
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Bilaga 2. Definition av en samverkansplattform 
 

 Formaliserad strukturell samverkan (en given och bestämd struktur) 
 Det finns en gemensam ledning- och styrning 
 Bestämda komponenter såsom: 
 gemensam beredning => gemensam bedömning => gemensamma insatser och 

gemensam uppföljning 
 Flöden och rutiner 
 Bestämda insatser/aktiviteter 
 Avsatta resurser  
 En tydlig avgränsning för målgrupp/er och aktiviteter 
 Sammanhållande funktioner, t.ex. processledare/utvecklingsledare  
 Smörjmedel i form av stödprocesser och kompetensutveckling 
 Metodutveckling 
 Gemensamma visioner och mål 
 Tillit och förtroende mellan parterna, beredd att bidra, lita på att andra bidrar  
 Uthålligt och långsiktigt 
 Förankring och legitimitet  
 Grundfokus är individen och medborgaren 
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Bilaga 3. Följdsamhetsmätning NAFS 2019 
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Bilaga 4. Utdrag ur den social redovisningen 
 
Deltagarenkät Ungdomstorget 2019 
1.4 Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete? 

 
1.5 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du får/har fått? 

 
1.6 Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din livssituation? 

 
 
1.7 Hur känner du inför framtiden? 
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Personal Ungdomstorget 2019 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 

 
 
4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 
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4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 

 
4.11 Den lokala samverkan fungerar? 

 
Styrgrupp Ungdomstorget och Vuxentorget 2019 
 
4.9 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 
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4.12 Den regionala samverkan mellan plattformarna i Umeåregionen fungerar? 

 
Deltagarenkät Vuxentorget 2019 
 
1.4 Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete? 

 
1.5 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du får/har fått? 
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1.6 Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din livssituation? 

 
 
1.7 Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

 
 
Personal Vuxentorget 2019 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 

 
4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 
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4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 

 
4.11 Den lokala samverkan fungerar? 
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Deltagarenkät Vännäs 2018 
 
1.4 Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete? 

 
1.5 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du har fått? 

 
1.6 Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
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1.7 Känner du dig inför framtiden? 

 
 
Personal Vännäs 2019 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 
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4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 
  

 
  
4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 
  

4.11 Den lokala samverkan fungerar? 
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Deltagarenkät Vindeln 2018 
 
1.4 Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete? 

 

 
1.5 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du har fått? 

 
1.6 Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
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1.7 Hur känner du inför framtiden? 

 
 
Personal Vindeln 2019 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 
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4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 
  

 
 
  
4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 
 

 

4.11 Den lokala samverkan fungerar? 
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Personal Nordmaling 2018 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 

 
 
4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 

 
 
  
4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 
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4.11 Den lokala samverkan fungerar? 
 

 
Deltagarenkät Robertsfors 2019 
 
1.4 Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete? 

 
1.5 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som har fått? 
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1.6 Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

 
1.7 Hur känner du inför framtiden? 

 
Personal Robertsfors 2019 
 
4.5 Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo att kunna arbeta eller studera. 
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4.6 Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens uppnåendemål 
genom att konsekvent förhålla oss till plattformens arbetssätt. 

 

  
4.10 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 
  

 
4.11 Den lokala samverkan fungerar? 
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Styrgrupp Krans 2019 
 
4.9 Den lokala ledningen för samverkan fungerar? 

 
  
 
 

 

4.12 Den regionala samverkan mellan plattformarna i Umeåregionen fungerar? 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Överenskommelse mellan Umeå 
kommun, Region Västerbotten samt 

Samordningsförbundet Umeåregionen 
gällande insatsen Hikikomori 
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Inledning 

 
Denna överenskommelse anger varje organisations långsiktig åtagande i Hikikomori och 
gäller från 2020-01-01 och tillsvidare.  
 

Bakgrund 

 
Samordningsförbundet startade upp projektet Hikikomori i maj 2013 med inspiration från 
Uppsala utifrån att Ungdomstorget började möta unga som inte fått det stöd de varit 
berättigade till. Möjligheterna att dra sig undan efter grundskolan eller under gymnasietiden 
gjorde att de inte blev synliga hos någon av de olika välfärdsaktörerna.  
 
2017 implementerade kommunen de två heltidsanställda ungdomskonsulenterna. En 
socionom från Ungdomstorget finns också kopplad till insatsen. Samordningsförbundet 
finansierar för närvarande 20 % av kommunens kostnad för att säkerställa platser till 
kranskommunerna, som på så sätt får uppväxling av insats, då de inte har utrymme att bygga 
upp likande verksamheter.  
 
Målgruppens behov av stöd är omfattande. Ungdomskonsulenterna jobbar därför brett såväl 
individuellt som i grupp med motivation till träning för att få igång regelbunden aktivitet hos 
deltagarna. Tiden i insatsen varierar men ofta behövs lång tid med många korta 
framåtsyftande steg från att kliva ut från hemmet till att bryta sin ofrivilliga isolering helt och 
hållet. De flesta som tagit beslut om att delta på Hikikomori har ett mycket stillasittande liv 
med fritidsintressen som utförs hemma. 
 
Den psykiska ohälsan är genomgående och mycket av ungdomskonsulenternas dagliga 
arbete går till att motivera till vårdkontakt samt att stödja individen genom praktisk hjälp 
inför möten med vården.  I denna grupp ingår de personer vars NEP-diagnoser och social 
ångest gör att de har svårt att ta sig för saker och påbörja eller avsluta uppgifter utan stöd. 
Dessa personer uteblir därför i hög omfattning när de blir kallade till vårdbesök, som ett 
symptom på diagnosen. Konsekvensen blir att de känner hopplöshet, blir passiva och inte får 
den bedömning och det stöd som de har behov av och problematiken kan få pålagringar.    
 
Orsakerna till hemmasittandet är många och kunskapen är låg och därför är också verktygen 
till stöd få. Välfärdssystemen har inte hunnit anpassa sig till att möta den växande 
målgruppen och konsekvenserna blir att de inte kommer ut i egen försörjning och därmed 
inte kan uppnå sina livsmål i samma omfattning som andra unga i samma åldersspann.  

De flesta som söker sig till Hikikomori lider av psykisk ohälsa och samverkan med hälso- och 
sjukvården är viktig och nödvändig samt avgörande för utveckling framåt. Hikikomoris 
medarbetare har inte ett behandlande uppdrag, därför blir vägen in till vården speciellt 
viktigt för målgruppen.  
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Nuläge mars 2020 
 

Chefer på Ungdomshälsan har under hösten 2019 och våren 2020 sammankallat 
chefsrepresentanter från Samordningsförbundet, kommunen Hikikomori, Psykiatriska 
kliniken och Ungdoms - och vuxenhabiliteringen. From 2017 t.o.m. våren 2020 har en heltids 
medarbetare varit anställd och finansierats av Regionen med stimulansmedel från Sveriges 
kommuner och regioner - SKR. Anställningen kommer att avslutas under 2020. 
 
Därför har syftet med dessa ledningsmöten varit att förtydliga samverkan och uppdrag för 
respektive huvudman och tydliggöra primärvårdens respektive specialistnivåpsykiatrins 
uppdrag med unga och psykisk ohälsa.  
 
Primärvårdens insatser inom första linjen har under åren blivit tydligare. 
Primärvårdens uppdrag är att erbjuda tidiga insatser, göra bedömningar och utföra kortare 
samtalsbehandlingar samt vid svår psykisk ohälsa remittera vidare till specialistnivån. 
Primärvårdens /Ungdomshälsans bedömningar och behandlingsinsatser ska utföras av hälso- 
och sjukvårdspersonal med lägst grundläggande psykoterapiutbildning. 
Vårdens uppdrag och insatser lyder under Hälso- och sjukvårdslagen - HSL och medarbetarna 
har en dokumentationsskyldighet i Region Västerbottens journalsystem. 
 
Det är av största vikt med fortsatt samverkan. Region Västerbotten föreslår därför att det 
utformas en ny samverkans överenskommelse. 
Den nya överenskommelsen ska specificeras vad respektive part i samverkan ska bidra med i 
samverkan för och med individen. 
 
En plan för möten med samtliga aktörer och huvudmän bör upprättas. (Ungdomshälsan, 
psykiatrin Unga vuxna, habiliteringen samt Barn och Ungdomspsykiatrin)  

Överenskommelsens syfte 

 
Syftet med överenskommelsen är att säkerställa fortsatt utveckling av samverkan för 
ungdomar i Hikikomori i Umeå kommun med krans, samt tydliggöra samverkansparternas 
roller, ansvar och insatser.  

Beskrivning av Hikikomori 

 

Hikikomori betyder den som drar sig undan, ett välkänt begrepp i den japanska kulturen. 
Hemmasittande eller ofrivilligt isolerade unga och vuxna har även blivit ett fenomen i 
Sverige. Hikikomori i Umeå är en insats som vänder sig direkt till de unga eller deras 
närstående med syftet att ge stöd i att bryta den hemmasittande tillvaron och ta steg mot en 
arbetslivsinriktad rehabilitering och arbete eller studier. 
  
De övergripande målen för Hikikomori är  
 

• Erbjuda stöd för att bryta sin isolering 

• Erbjuda rätt stöd utifrån sin situation 

• Individen får en ökad livskvalité och ökad självkänsla 
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• Individen erbjuds en planering mot studier alt. arbete 
 
Volymmålet är att erbjuda 20 platser med anpassat stöd med löpande intag. 
Resultatmålet är att 70 % av de som avslutas är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering 
inom ramen för Ungdomstorget eller insats av reguljär myndighet. 

Målgrupper 
 

Unga 16–25 år som inte arbetar eller går i skolan utan befinner sig mestadels hemma. 
Målgruppen saknar egen försörjning och har ingen aktiv kontakt med Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten eller Försäkringskassan. 

Deltagande parter och åtaganden 

 
Parterna i överenskommelsen är Samordningsförbundet Umeåregionen (222000–1834), 
Region Västerbotten (Psykiatriska kliniken och Primärvården Barn och ungdomspsykiatrin 
och barn och ungdomshabiliteringen.) (232100–0222) samt Umeå kommun i form av 
Socialtjänsten och Viva Arbetsmarknad (212000–2627). Varje organisations 
minimiåtaganden beskrivs nedan.  
 
Samordningsförbundet Umeåregionen  
 
Samordningsförbundets uppdrag i samverkan är att vara möjliggörande, sammanhållande 
samt stå för uppföljning och analys ur ett helhetsperspektiv. I praktiken innebär detta att 
övergripande strategiska besluten fattas i Samordningsförbundets styrelse. 
Samordningsförbundet deltar också i den operativa styrningen av insatsen via 
Arbetsmarknadstorgens (Vuxentorget och Ungdomstorget) styrgrupp. Övergripande 
analyser görs i beredningsgrupp och styrelse. Samordningsförbundets kansli har en 
koordinerade och möjliggörande funktion för all samverkan inom Samordningsförbundet. 
 
Samordningsförbundet ansvarar också för att skapa mötesplatser för dialog, utveckling och 
sektorsövergripande kompetensutveckling.  
 
Samordningsförbundet finansierar vid upprättandet av denna överenskommelse 20 % av 
Umeå kommuns två tjänster samt lokal för insatsen. Här måste vi ta beslut om hur vi 
formulera oss… se bakgrund 
 
 
Hälso- och sjukvården 
 
Ungdomshälsan Umeå med kranskommuner, Primärvården 
 
Enligt Hälsovalet har primärvårdens hälsocentraler och Ungdomshälsan det primära ansvaret 
dvs. är första linjen för bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Ungdomshälsan verkar 
inom ramen för att vara ett av primärvårdens tilläggsuppdrag och har ett förebyggande och 
främjande uppdrag och ska särskilt beakta riskgrupper.  
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Uppdragen i första linjen är bedömning och kortare behandlingsinsatser samt att vid svår 
psykisk ohälsa remittera till specialistnivån. Bedömningarna och behandlingen ska utföras av 
hälso- och sjukvårdspersonal med lägst grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar 
med stöd av hälso- och sjukvårdslagen med dokumentationsskyldighet.  
Vid kartläggning av ungdom som inte har eller haft kontakt med vården ex första linjen eller 
psykiatrin, kan en första bedömning och insatser erbjudas på Ungdomshälsan.  

 

• Bistår med bedömning och behandlingsinsatser inom första linjen psykisk ohälsa och 

vid svåra behov remittera vidare till specialistnivå 

 

• Övre åldersgränsen är anpassad till Hikikomoris målgrupp till 25 år 

 

• För att underlätta tillgänglighet ska kontaktperson finnas vid generella frågor samt 

handledning erbjudas till Hikikomoris medarbetare på Ungdomshälsan 

 

• Föräldrastöd erbjuds i form av gruppträffar  

 

• Tillsammans med övriga parter medverka till samplanering av vårdens insatser 

 
 

Psykiatrin 
 
Ungdomar som har kontakt med Hikikomori och där det finns en fastställd psykiatrisk ohälsa 
och kontakt med kliniken, bistår Specialistpsykiatrin med medicinskt 
rehabiliteringsperspektiv och insatser, med fokus på psykisk ohälsa/-funktionsvariation i 
samverkan med övriga medverkande organisationer/myndigheter. 
 
Ungdomar som inte har kontakt med specialistpsykiatri skall initialt bedömas och erbjudas 
insatser via första linjens psykiatri; primärvård alternativt Ungdomshälsan enligt 
Ansvarsöverenskommelse Primärvård Psykiatri, sk APP-dokument daterat 2018? 
 
Tydliga kontaktvägar –  

- Aktuell patients ärendeansvarig på respektive mottagning 
- Kontaktperson vid generella frågor? 
- Kan Psykiatrins repr i SF beredningsgrupp alt Styrgrupp Ungdomstorget vägleda?  
- Lena/Sofia  

 
Psykiatrins har till uppgift att: 

• Bedöma individens behov av specialistpsykiatriska insatser efter remiss från 
primärvård eller efter kontakt vid Psykiatrisk akutmottagning alternativt vårdtid i 
heldygnsvård. 

• Klargöra hur sambandet D-F-A; psykiatrisk/neuropsykiatrisk Diagnos, 
Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsningar inverkar på förmågan att hantera 
vardagen som helhet och etablering i arbete/studier. 

• Utifrån individens fastställda behov erbjuda farmakologiska, psykoedukativa, 
psykologiska, kompensatoriska eller strukturstödjande insatser som ligger inom 
ramen för specialistpsykiatrins uppdrag och följer den nationella riktlinjer för olika 
tillstånd/diagnoser. 
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• Initiera till att individen får tillgång till insatser via andra aktörer som stödjer ökad 
psykisk hälsa, funktion och livskvalitet. 

• Tillsammans med övriga involverade aktörer kring varje individ medverka i 
samplanering av medicinska, sociala och yrkesinriktade rehabiliterande/habiliterande 
insatser. 
  

Ungdomar aktuella inom Hikikomori som aktualiseras till Ungdomstorget och blir aktuella för 
samordningsteamets insatser har utifrån frågeställning/bedömda behov möjlighet till 
kontakt med arbetsterapeut och psykolog från specialistpsykiatrin, se uppdragsbeskrivning 
för psykiatrins åtagande i Ungdomstorget. 
 
Psykiatrin representeras av personer i ledningsfunktion i såväl Samordningsförbundets 
Beredningsgrupp som Ungdoms- och Vuxentorgets styrgrupp. 
 
Barn- och ungdomspsykiatrin 
 
OBS!  Vi behöver en skrivning som klart talar om att detta gäller enbart Umeå kommun, 
inga kransar, eller hur?. Eftersom vi är en länsklinik så är det också viktigt så att det inte 
förväntas i Lycksele eller Skellefteå heller.  – Hikikomoris målgrupp inkluderar även krans 
 
Till BUP remitteras barn och ungdomar tom 17 år med psykisk ohälsa/psykiatrisk sjukdom 
som inte tillhör första linjens uppdrag eller där första linjens insatser är otillräckliga efter 
genomförd behandling enligt skrivningen ”Ansvarsfördelning första linjen – BUP” förutsatt 
att den psykiska ohälsan/psykiatriska sjukdomen faller inom specialistvårdens uppdrag.  
 
BUP ska förutom att bedöma, utreda och behandla allvarliga och komplexa tillstånd av 
psykisk ohälsa/psykiatrisk sjukdom vara andra vårdgivare behjälpliga i deras arbete med 
barn och unga som lider av psykisk ohälsa/ psykiatrisk sjukdom. Det ska ske genom en väl 
organiserad samverkan och ett utbud av konsultationstjänster och handledning.  
 
Enligt tidigare beskrivning i dokumentet har det stora flertalet ungdomar aktuella inom 
Hikikomori redan kontakt med specialistnivån. I de fall där ungdomar tom 17 år, som har en 
fastställd psykisk ohälsa/psykiatrisk sjukdom och redan är inskrivna vid Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) finns alltid möjligheten att kontakta den fasta 
vårdkontakt (FVK).  
 
På samma sätt som inför vårt samarbete med andra vårdgrannar skola, socialtjänst, första 
linjen, barn och ungdomskliniken samt barn- och ungdomshabilitering så måste samtycke 
från patientens vårdnadshavare först inhämtas innan ett eventuellt samarbete med 
Hikikomori kan påbörjas.  
 
Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd i Umeå 
Verksamheten ger habilitering och Råd och stöd till ungdomar och vuxna som har kontakt 
med Hikikomori och har en funktionsnedsättning som ger stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar. Målgruppen är personer som bedöms tillhöra Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshinder (LSS). Insatserna ges med fokus på det friska, det som 
stärker och förbättrar funktioner, strategier och kompenserar funktionsnedsättningen.  
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LSS gäller för personer med: 

• utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 

• betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättning efter hjärnskada 

i vuxen ålder. 

• annan stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd 

och service. 

  
 
Kontaktvägar 

• För att få stödet måste en egenansökan göras. Verksamheten tar ställning till om 

personen tillhör målgruppen därför behöver man inhämta underlag som styrker 

funktionsnedsättningen och behovet. Det finns inget remisskrav men ofta får 

personen stöd av andra professionella vid ansökan det kan vara från exempelvis 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Vuxenpsykiatrin, Ungdomshälsan, Socialtjänst, 

Hikikomori. Ansökningsblankett finns på 1177. 

• När man fått beslut om att man tillhör målgruppen så utses ett team och en 

ärendeansvarig i teamet. 

 
Ungdom- och vuxenhabiliteringens uppgift 

• Habiliteringen upprättar alltid en habiliteringsplan tillsammans med personen och 

eventuellt närstående.  Habiliteringsplanen beskriver de mål och insatser som man 

ska arbeta med. 

• Insatserna som ska bidra till att utveckla och bibehålla bästa möjliga 

funktionsförmåga och skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. 

• Det sker genom rådgivning, individuellt utformat stöd, information, 

gruppverksamhet, samordning av insatser, stöd till närstående och konsultation till 

personalgrupper. 

• Vid behov samverkar Ungdom- och vuxenhabiliteringen med exempelvis 

Primärvården, BUP, Vuxen psykiatrin, Ungdomshälsan, Hikikomori, 

Försäkringskassan, Socialtjänst, Ungdom- och Vuxentorget. Det är brukarens behov 

som avgör i vilka situationer som samverkan sker.  

I Umeå finns tre arbetslag som arbetar med ungdomar och vuxna. Ett arbetslag som 
arbetarar med ungdomar och unga vuxna 16 – 24 år och två arbetslag som arbetar med 
vuxna personer från 25 år. 
 
Ungdom – och vuxenhabiliteringen avslutar insatsen när personen inte längre önskar 
kontakt eller när målen i habiliteringsplanen genomförts och behov av fortsatt stöd inte 
längre finns från habiliteringen. 
 
Umeå kommun 
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Arbetsmarknad och integration 
 
Arbetsmarknadsavdelningen bidrar med 2,0 tjänster i insatsen Hikikomori (0,4 tjänst av de 
två finansieras av Samordningsförbundet för kranskommunernas). Personal ansvarar över 
att arbeta mot de uppställda målen, samverka med övriga parter utifrån överenskommelsen, 
utveckla insatsen vid behov samt dokumentera individens progress. De ansvarar även över 
statistikuppföljning av insatsen. Arbetsmarknadsavdelningens personal ansvarar över att 
hämta in medgivande från vårdnadshavare för deltagare under 18 år i kontakten med barn- 
och ungdomspsykiatrin.  

 

 
 
Socialtjänsten 
 
Det finns en anställd socionom vid Ungdomstorget i Umeå kommun. En del av socionomens 

uppdrag är att kunna möta ungdomar som är på Hikikomori och Våga Växa kontinuerligt och 

bygga relation. Socionomen är på Hikikomori en gång i månaden. Detta kan utökas vid 

behov. Om Ungdomstorget blir aktuellt för en individ så påbörjas ett närmare samarbete med 

den individen. 

Uppföljning 

 
Det åligger Samordningsförbundet att på ett strukturerat sätt följa upp de verksamheter som 
utvecklats inom ramen för förbundet. För detta ändamål har styrelsen beslutat att använda 
en kombination av metoder. 
 
Varje deltagare registreras i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 
och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) via enkät vid start och slut. 
Deltagarna erbjuds också att fylla i en enkät vid avslut enligt social redovisning.  
  
Det åligger samtliga deltagande organisationer att bidra till verksamheten kan följas upp på 
önskvärt sätt.  
 

Villkor vid ändring av åtaganden 

 
Om förutsättningarna för denna överenskommelse väsentligt förändras för en part, ska 
denne aviseras detta minst tre månader i förväg. Detta ska ske i Ungdomstorgets styrgrupp 
och om förändringen är av omfattande karaktär ska frågan lyftas i Samordningsförbundets 
styrelse.  
 
Rutinen syftar till att övriga parter ska få möjlighet att anpassa verksamheten efter de nya 
förutsättningar som kan uppstå om en part minskar eller ökar sitt engagemang.   
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Underskrifter 
 

Denna överenskommelse är upprättat i 3 exemplar varav parterna har tagit del av var sin.  

 

 

Umeå  den……………………………… Umeå  den..………………………….. 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 

Peter Vigren  Jennie Liling Ståhl 

Samordningsförbudet Umeåregionen  Region Västerbotten 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 

Vivianne Dannelöf-Nilsson  Helen Andersson 

Socialtjänsten, Umeå kommun   Viva Arbetsmarknad, Umeå kommun 
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