
2020-04-20 

KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2020-04-23, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte vi AC-möte (länk skickas ut på onsdag) Det finns även möjlighet 
att ses i rum Tor på Sveagatan 8.  
___________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Incheckning

4. Föregående protokoll (bilaga 1)

5. Nationell FINSAM-konferens - information

Nationella rådet har beslutat att bifalla vår ansöka om att stå värd för den

nationella FINSAM-konferensen, detta i hård konkurrens med ett flertal

sökande. Eftersom årets konferens blev inställd kommer Halmstad att få stå

värd för konferensen 2021 och vi 2022.

6. Helårsekvivalenter – information och diskussion (bilaga 2)

SCB släpper numera helårsekvivalenterna två gånger per år. Mikael redovisar

statistiken för helåret 2019. Siffrorna visar att andelen människor av

befolkningen som försörjs inom trygghetssystemen 2019 var de lägsta på 30 år,

sannolikt de lägsta någonsin.

7. Den nya DUNA – avstämning i arbetet (bilaga 3)

I november beslutade styrelsen att Samordningsförbundet ska var en part i en

ny DUNA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) för Umeåregionen.

Den nya DUNA syftar till att reglera all 2, 3 och 4-partssamverkan i regionen

gällande frågor som rör arbetslivsinriktad samverkan för grupper utanför

arbetsmarknaden. Det finns goda skäl att anta att DUNA blir än viktigare med



tanke det kommande arbetsmarknadsläget. Katarina föredrar en skiss som 

arbetsgruppen tagit fram.  

Beredningsgruppen har diskuterat upplägget och ser positivt på arbetet så här 

långt.  

8. Förslag nytt datum för planeringsdag i höst – beslut

Styrelsen föreslås att flytta fram planeringsdagen i höst. 

Motiv: Med tanke på det nuvarande läget och de effekter vi kan förvänta oss 

gällande arbetslöshet, ohälsa och behov av ekonomiskt bistånd kommer det att 

bli viktigt att vi tar ett samlat grepp gällande vår lokala samverkan.  

Den nya DUNA kan bli det grundläggande styrdokumentet för detta.  

SCB levererar helårsekvivalenter för halvåret 2020 den 25 september, vilket är 

ett viktigt verktyg för att planerar framtiden.  

Förslag: Styrelsen föreslås avsätta tid för lunch till lunch-sammanträde 

tillsammans med beredningsgruppen och ordförande i Socialnämnderna till den 

8 - 9 oktober.  

Ska mötet vara meningsfullt är det viktigt med hög närvaro från styrelse, 

beredningsgrupp och eventuellt andra.  

9. Remiss förlängd projekttid hälsofrämjande etablering - Beslut

Bakgrund 

Innan jul gick HFE kansliet ut med ett brev till alla delprojektledare med frågan 

om intresse för förlängning. Sammantaget svarar några delprojekt att de gärna 

ser en förlängning, några kan inte ge besked, i andra fall har svaren skilt sig 

mellan aktörerna i delprojektet. Nationella styrgruppen önskar nu ytterligare 

förtydligande information från delprojekten för att undersöka frågan vidare. 

Nuläge 

Kansliet har föreslagit en tidsram som medför en tydligare tidsbild att ta 

ställning till. Förslaget skulle innebära att det praktiska arbetet i projektet 

förlängs till 31.12.2020 istället för 30.09.2020. Därefter följer en avslutningsfas 



på tre månader. Fördjupning vid en eventuell förlängning kvarstår och mest 

mervärde för projektet ger förtydligande kring två områden: 

• Aktörernas roller och ansvar samt samverkansformer

• Metoder med tydliga kopplingar till arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av detta efterfrågar kansliet därför igen ett ställningstagande till 

en eventuell förlängning från varje delprojekt. 

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås säga ja till en förläning av projektet enligt 

HFE kansliets förslag.   

10. Förslag ny attestordning – beslut

Mikael Holmlund presenterar förslag på ny attestordning. Förslaget skickas ut

senast på onsdag.

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta enligt förslag. 

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande



PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2020-03-20 

___________________________________________________________________ 

Plats och tid Nolia i Umeå, Rum Haga, klockan 11.00-15.00 

Beslutande Peter Vigren     Umeå kommun, ordförande 

Harriet Hedlund Region Västerbotten 

Mikael Broman Försäkringskassan  

Anders Hahlin Arbetsförmedlingen 

Christina Lidström Bjurholms kommun 

Övriga deltagare Madelaine Jakobsson    Nordmalings kommun 

Mikael Holmlund  Förbundschef   

Katarina Hansson Biträdande förbundschef 

Johanna Långdal Persson Administratör 

Sekreterare ..................................................................... 
Johanna Långdal Persson 

Ordförande ..................................................................... 
Peter Vigren 

Justerare ..................................................................... 
Mikael Broman 

________________________________________________________________________________ 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Region Västerbotten samt Nordmaling, Vindeln, 

Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner. 

Samordningsförbundet Umeåregionen 

Sammanträdesdatum: 2020-03-20 Justeringsdatum: 2020-04-10 

Datum för anslags uppsättande:  2020-04-17     Datum för anslags nedtagande: 2020-05-08 

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli. 

Underskrift ........................................................................... 
Johanna Långdal Persson 



§ 10 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

--- 

§ 11 Val av justerare 

Mikael Broman valdes till justerare. 

--- 

§ 12 Incheckning 

Var och en checkade in. 

--- 

§ 13 Föregående protokoll (bilaga 1) 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

--- 

§ 14 Resultat/socialt bokslut

Mikael Holmlund föredrog resultatet för deltagare 2019 samt övriga resultat från det sociala 

bokslutet. 

Styrelsen diskuterade rapporten och följande synpunkter framkom. 

• Styrelsen efterfrågade kommuner som kan jämföras med kranskommunerna när det

gäller helårsekvivalenter.

• Hur många deltagare går vidare till studier över tid? Den utvecklingen vill styrelsen

få redovisad.

• Annan behovsanpassad lösning innehåller för många alternativ och ska delas upp i

fler specifika delar.

• I enkätsvaren framkom ibland svar som visade på att styrgrupper eller personal var

mindre nöjda. Där så föreligger bör kansliet följa upp och ta reda på vad som kan

utvecklas vidare

Styrelsen godkände rapporten och konstaterade att resultaten i stort var goda. Kansliet fick i 

uppdrag att arbeta vidare med ovan punkter.  

--- 



§ 15 Förslag Årsredovisning – beslut (bilaga 2)  

 

Mikael Holmlund föredrog förslag på årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 

 

Beslut:  Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

  

Styrelsen gav kansliet i uppdrag att offentliggöra årsredovisningen genom ett 

pressmeddelande. 

 

--- 

 

§ 16 Förslag ny överenskommelse gällande Hikikomori 

Katarina Hansson föredrog förslag för ny överenskommelse gällande Hikikomori. 

  

Frågan bordlades till nästa styrelsesammanträdande då alla delar i överenskommelsen ännu 

ej var färdiga.  

 

--- 

 

§ 17 Ledamot utsedd av Vännäs kommun (bilaga 4) 

Johan Söderling har avsagt sig sina politiska uppdrag och Vännäs kommun har utsett Anna 

Frej som ledamot i Samordningsförbundet Umeåregionen. 

 

--- 

 

§ 18 Förslag hälsoskola - diskussion 

Mikael Holmlund föredrog skiss på förslag på ”provrum” för en hälsoskola för 

Vuxentorgets målgrupp.  

 

Styrelsen var i grunden positiv till försöket men tryckte på vikten av att tidigt i processen 

säkra framtida finansiering om insatsen fungerar.  

 

--- 

§ 19 Med anledning av Corona-viruset 

Styrelsen diskuterade ett antal frågor med anledning av spridningen av Covid 19. 

 

• Styrelsen uppmanar kansliet att arbeta hemifrån när så är lämpligt.  

• Om karantän blir nödvändigt delegeras ansvar till presidiet att lösa praktiskt frågor 

samt ta nödvändiga beslut.  

• Angående arbetssituationen på kansliet får förbundschef i uppdrag att hålla presidiet 

uppdaterat. Blir det till exempel brist på arbetsuppgifter är det upp till presidiet att 

hantera den frågan.  

• Förbundschefen lyfte frågan om Samordningsförbundets personal kan nyttjas hos 

huvudmännen under en krissituation. Även denna fråga ska diskuteras i presidiet 

innan något vidare åtgärder vidtas.  

• Distansmöten för styrelsen är att fördra under den situation som råder.  



• Styrelsen gav kansliet i uppdrag att ta fram en pandemiplan. 

• Styrelsen gav kansliet i uppdrag att förbereda och genomföra testmöten av Teams 

med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kranskommunerna. 

 

Beslut:   

• Styrelsen beslutade att höja delegation på attester till 100 tkr för Förbundschef 

• Styrelsen beslutade att utse biträdande förbundschef till ersättare för förbundschef 

som beslutsattestant  

• Styrelsen beslutade att följa Umeå kommuns förhållningssätt i Corona relaterade 

frågor 

• Styrelsen beslutade att alla samordnade verksamheter följer huvudmännens 

förhållningssätt i Corona relaterade frågor 

 

--- 

 

 

§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda. 

 

--- 

 

 

§ 21 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

--- 

 



Helårsekvivalenter 2019
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Källa: SCB
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Källa: SCB
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Umeå
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Umeå 2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 2006 2063 57
Sjuk- och aktivitetsersättning 3105 2944 -161
Arbetslöshet 683 744 86
Arbetsmarknadsåtgärder 1335 1249 -86
Etableringsersättning 422 305 -117
Ekonomiskt bistånd 754 748 -6

T ota lt 8 305 8 053 -227
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Nordmaling
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2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 111 123 12
Sjuk- och aktivitetsersättning 215 200 -15
Arbetslöshet 45 40 -5
Arbetsmarknadsåtgärder 139 133 -6
Etableringsersättning 27 28 1
Ekonomiskt bistånd 62 82 20

T ota lt 599 606 7
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Vännäs
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2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 185 187 2
Sjuk- och aktivitetsersättning 244 218 -26
Arbetslöshet 42 33 -9
Arbetsmarknadsåtgärder 122 119 -3
Etableringsersättning 30 28 -2
Ekonomiskt bistånd 86 80 -6

T ota lt 709 665 -44
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Robertsfors
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Robertsfors 2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 130 113 -17
Sjuk- och aktivitetsersättning 223 212 -11
Arbetslöshet 40 32 -8
Arbetsmarknadsåtgärder 93 67 -26
Etableringsersättning 27 26 -1
Ekonomiskt bistånd 29 27 -2
T ota lt 542 477 -65
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Vindeln
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Vinde ln 2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 94 92 -2
Sjuk- och aktivitetsersättning 166 161 -5
Arbetslöshet 21 25 4
Arbetsmarknadsåtgärder 69 57 -12
Etableringsersättning 16 21 5
Ekonomiskt bistånd 37 33 -4

T ota lt 403 389 -14
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Bjurholm

22
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2018 2019 Diff
Sjukpenning/rehabpenning 33 30 -3
Sjuk- och aktivitetsersättning 64 61 -3
Arbetslöshet 18 21 3
Arbetsmarknadsåtgärder 47 46 -1
Etableringsersättning 23 17 -6
Ekonomiskt bistånd 20 21 1

T ota lt 205 196 -9

24



Pla c 2019 Plac 2018 Skillnad Kommun Faktiska  ta l Re la tiva  ta l
OHÄLS ARBST EKBI TOT OHÄLS ARBST EKBI TOT

1 1 0 Danderyd 526 371 80 977 3,1% 2,2% 0,5% 5,7%
2 2 0 Täby 1 584 702 184 2 471 4,0% 1,8% 0,5% 6,3%
3 5 2 Solna 2 213 1 204 125 3 542 4,1% 2,2% 0,2% 6,5%
4 4 0 Lidingö 994 594 113 1 701 3,9% 2,3% 0,4% 6,6%
5 3 -2 Lomma 467 300 72 839 3,7% 2,4% 0,6% 6,7%

29 26 -3 Lund 3 566 2 561 1 164 7 291 4,7% 3,4% 1,5% 9,6%
44 42 -2 Umeå 5 007 2 298 748 8 053 6,4% 2,9% 1,0% 10,3%
54 51 -3 Uppsala 7 309 4 514 3 154 14 977 5,2% 3,2% 2,3% 10,7%
63 52 -11 Linköping 5 096 3 339 2 343 10 778 5,2% 3,4% 2,4% 11,1%

131 138 7 Skellefteå 3 201 1 536 552 5 289 8,2% 3,9% 1,4% 13,5%
137 139 2 Trelleborg 1 953 1 197 279 3 429 7,8% 4,8% 1,1% 13,6%
138 165 27 Robertsfors 325 125 27 477 9,3% 3,6% 0,8% 13,7%
140 149 9 Malå 118 72 17 208 7,8% 4,7% 1,2% 13,7%
141 117 -24 Sorsele 102 52 25 179 7,9% 4,0% 1,9% 13,8%
152 158 6 Vännäs 405 179 80 665 8,6% 3,8% 1,7% 14,1%
155 166 11 Storuman 269 127 31 428 9,0% 4,2% 1,0% 14,2%
159 150 -9 Vindeln 253 103 33 389 9,3% 3,8% 1,2% 14,4%
161 206 45 Dorotea 101 60 20 181 8,1% 4,8% 1,6% 14,5%
175 169 -6 Örnsköldsvik 2 218 1 744 474 4 437 7,5% 5,9% 1,6% 15,1%
195 253 58 Åsele 111 94 11 216 8,1% 6,8% 0,8% 15,7%
223 236 13 Lycksele 599 345 113 1 057 9,3% 5,4% 1,8% 16,4%
225 220 -5 Bjurholm 90 84 21 196 7,6% 7,0% 1,8% 16,5%
227 252 25 Vilhelmina 293 232 47 573 8,4% 6,7% 1,4% 16,5%
233 201 -32 Nordmaling 323 201 82 606 8,9% 5,5% 2,3% 16,7%
254 230 -24 Norsjö 210 104 37 352 10,5% 5,2% 1,9% 17,5%
286 286 0 Ljusnarsberg 289 175 64 528 11,8% 7,1% 2,6% 21,5%
287 287 0 Haparanda 506 459 72 1 037 10,6% 9,6% 1,5% 21,7%
288 288 0 Lessebo 392 532 59 983 8,9% 12,1% 1,3% 22,4%
289 289 0 Högsby 299 319 60 678 9,9% 10,5% 2,0% 22,4%
290 290 0 Filipstad 541 451 263 1 255 10,1% 8,4% 4,9% 23,3% 25



Överenskommelsen omfattar 2 parts-, 3 parts- och 4 parts-samverkan för 
personer i behov av samordnat stöd inför sin återgång eller etablering till 

arbete. Del i samverkan inom ramen för FINSAM är också Region 
Västerbotten och Försäkringskassan

LOKAL SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE
mellan Arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet gällande DUNA
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Arbetsprocess

Arbetsgrupp

• Anna Britta Antonsson
• Katarina Hansson
• Anton Lygren
• Emma Anderbom

Styrning och Adjungerade

• Styrgrupp
• Beredningsgrupp

• Mikael Andersson
• Carina Lindberg
• Catharina Fahlström
• Anna Persson

• DUA koordinatorer - kranskommunerna

2



DUNA
FINSAM

Smala insatser Breda insatser

Bred målgrupp Smal målgrupp

• 2 part
• Jobbspår

• 4- part
• Samordning

SF

Jobbspåren-

Genom att samordna 

FINSAMs uppdrag

med DUNA  kan fler får tillgång

till de olika 

verktygslådorna.

3



Innehåll

Definitioner

Parter

 DUNA
 FINSAM

Syfte

Att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i 
arbetslivet.

Lokala Mål

1. Dessa mål har vi i 4 partssamverkan
2. Dessa mål vill vi ha i 2,3 och 4 partssamverkan

Målgrupp

1. Här är vi
 FINSAM
 DUNA

2. Här vill vi vara
3. Det här behöver vi göra

Organisering av samverkan

1. Här är vi
 FINSAM
 DUNA

2. Här vill vi vara
3. Det här behöver vi göra

Arbetsprocesserna kring individerna

1. Här är vi
 FINSAM
 DUNA

2. Här vill vi vara
3. Det här behöver vi göra

Kompetensförsörjning och lokala jobbspår

1. Här är vi
 FINSAM
 DUNA

2. Här vill vi vara
3. Det här behöver vi göra

Jämställdhets- respektive ungdomsperspektiv

Uppföljning av samverkan

2) Ambition om att vara klart i juni

3) Åtaganden från parterna klart i sept./okt. 

4



Arbetssökande
Sjukskrivna/unga med aktivitetsersättning

Ekonomiskt biståndstagare
Avhoppande från gymnasiet

Arbetstagare
Volymer

Avstånd 
Arbetsmarknad

FINSAM

Två-partssamverkan

Jobbspåren

Digitala tjänster AF
Saknar arbetsförmåga

Nära arbete

Gränsdragning?

Privata aktörer

5



Samordning - DUNA

Försäkrings-
kassan

Region-
Västerbotten

Arbets-
förmedlingen

JA
Till samverkan

I två part

Koordinator/
processledare

Kommun

JA
Till fördjupad 
samverkan fler 
part - FINSAM

Samordningsförbundet

Annan samverkan

Beredning

UTBILDNING

Hälsoskola Supported 
training Folkhögskola Närsamhälle SYV

IT
Arb. 

marknadskuns
kap

Tid och 
planering Validering Samhällsorient

ering

Yrkesorienterin
g Socionom Samstart Etc.

1) Förberedande spår- paketlösning (ex. ett team om 1-5 insatser)
(Olika skräddarsydda alternativ för Unga, vuxna, Umeå och 
kranskommunerna)

Utbildning

Extratjänster Folkhögskola SYV IT
Arb. 

marknadskunskap

KROM Supported 
training Validering Yrkesorientering SIUS

etc.

3) Lokala jobbspår (ex. ett team om 1-5 insatser)
(Olika skräddarsydda alternativ för Umeå och kranskommunerna)

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN

Arbete
Studier

2) Säkra övergångar

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan
Psykiatrin

Socialtjänsten/Umeå 
Kransar

Primärvården

KAA
Hikikomori

SFI
Integration

• Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i samarbete för vissa 
ekonomiska biståndstagare.

• Socialtjänsten och arbetsmarknad i samarbete för vissa 
ekonomiska biståndstagare.

• SIP mellan Region Västerbotten och Kommunerna

• GK/GI mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

• Arbetsförmedlingen och arbetsmarknad i samarbete för 
extratjänsterna.

• Arbetsförmedlingen, integration och SFI i samarbete för 
nyanlända.

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse 
individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår 
eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Nätverk 
koordinatorer 

Umeå/
kransar

Nätverk AG 
Umeå/
kransar

6



Planering med 
individ och 

utförande aktör i 
samverkan

Annan 
behovsanpassad

lösning
30 %

Studier
25%

Avslut
Klarar ej arbetslivets krav

Flytt
Annat

Arbete
35 %

EX.

SUS-in

• SUS-ut
• SoR- enkät
• Framstegs-
• beskrivning

Äldstalistan
Progress 1 år?

Nytt medgivande efter 2 år

Flerpart
Kunskapsöverföring 
Uppdatering av plan

Flerpart
Kunskapsöverföring
Uppdatering av plan

3 mån 6 mån 9 mån 12 mån

Övergripande planering utifrån myndighetens mål
Målen för samverkan

Varje utförande aktörs målsättningar

Progress:

UTBILDNING

Hälsoskola Supported 
training Folkhögskola Närsamhälle SYV

IT
Arb. 

marknadskuns
kap

Tid och 
planering Validering Samhällsorient

ering

Yrkesorienterin
g Socionom Samstart Etc.

UTBILDNING

Hälsoskola Supported 
training Folkhögskola Närsamhälle SYV

IT
Arb. 

marknadskuns
kap

Tid och 
planering Validering Samhällsorient

ering

Yrkesorienterin
g Socionom Samstart Etc.
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Attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 
 

Nedanstående förslag till attestordning föreslås gälla fr.o.m. 2020-04-23 och tills vidare. 

Attestanterna har endast rätt att attestera kostnader i enlighet med Samordningsförbundets 

beslutade verksamhetsplan/budget och beslutade verksamheter/projekt. Samtliga fakturor och 

utanordningar skall både ha mottagnings- och beslutsattest.  

 

För fakturor upp till 100 tkr 

 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Administratör 

Ersättare mottagningsattestant Biträdande förbundschef 

Beslutsattestant Förbundschef 

Ersättare beslutsattestant Ordförande 

 

Attester som understiger 100 tkr och rör kostnader kopplade till Förbundschefen attesteras av 

Ordförande.  

 

För fakturor över 100 tkr 

 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Förbundschef 

Ersättare mottagningsattestant Biträdande förbundschef 

Beslutsattestant Ordförande 

Ersättare beslutsattestant Vice ordförande 

 

För utbetalning av verksamhets/projektmedel (utanordning) 

 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Förbundschef 

Ersättare mottagningsattestant Biträdande förbundschef 

Beslutsattestant Ordförande 

Ersättare beslutsattestant Vice ordförande 

  

Attester av lönerapporter, reseräkningar och ledigheter 

 

För personal anställd i förbundet (exkl. Förbundschef) attesterar Förbundschefen.  

 

För Förbundschef attesterar Ordförande eller Vice ordförande.  

 

 

 

 



 
För administration av förbundets löner, arvoden och pension har Samordningsförbundet ett 

avtal med Umeå kommuns Lönekontor där löneadministratörer attesterar betalningar av 

förbundets löner och arvode via förbundets företagskonto hos banken. 

 

För tecknade av avtal och beslutande om investeringar 

 

Endast firmatecknare har rätt att teckna avtal och besluta om investeringar.  

 

För bokföringsordrar 

 

Bokföringsordrar attesteras av Förbundschef.  

 

Skattedeklarationer 

 

Skattedeklarationen får attesteras av Ekonom. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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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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 

• 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 Primärvårdens Ungdomshälsa Umeå, 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 
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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.  
 
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.  
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. 
  
 

• 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 
 

Primärvården representeras av personer i ledningsfunktion i såväl Samordningsförbundets 
Beredningsgrupp som Ungdoms- och Vuxentorgets styrgrupp. 
 

 
 

Psykiatriska kliniken Umeå 
 
 
Ungdomar som inte har etablerad kontakt med specialistpsykiatri skall initialt bedömas och 
erbjudas insatser via första linjens psykiatri; primärvård alternativt Ungdomshälsan enligt 
”Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri”, reviderad: 2018-12-21, 
fastställd 2019-01-08. 
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Kontaktvägar till specialistpsykiatri 

• Remiss till specialistpsykiatri via primärvård eller Ungdomshälsan 

• Patienten söker själv via egen vårdbegäran alternativt via psykiatriska 
akutmottagningen. 

 
Ungdomar som har kontakt med Hikikomori och där det finns en fastställd psykiatrisk ohälsa 
och etablerad kontakt med kliniken, bistår Specialistpsykiatrin med medicinskt 
rehabiliteringsperspektiv och insatser, med fokus på psykisk ohälsa/-funktionsvariation i 
samverkan med övriga medverkande organisationer/myndigheter. 
 
Psykiatrins har till uppgift att: 

• Bedöma individens behov av specialistpsykiatriska insatser efter remiss från 
primärvård, egen vårdbegäran eller efter kontakt vid Psykiatrisk akutmottagning/ 
vårdtid i psykiatrisk 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. 

• 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. 

 
Samverkan 
Varje patient som har kontakt med specialistpsykiatrin har en mottagningstillhörighet; ett 
team och/eller ärendeansvarig som kan medverka i samverkan, om patienten lämnat ett 
medgivande/samtycke till det. 
 
Ungdomar aktuella inom Hikikomori som aktualiseras till Ungdomstorget och där blir aktuell 
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 Umeå med kranskommuner 
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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.  
 
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. 
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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, Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxen psykiatrin, Ungdomshälsan, 

Hikikomori, Försäkringskassan, Socialtjänst, Ungdom- och Vuxentorget. Det är 

brukarens behov som avgör i vilka situationer som samverkan sker och att brukaren 

gett samtycke till samverkan.  

 

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 
 
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. 
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Arbetsmarknad och Integration samt socialtjänsten representeras av personer i 
ledningsfunktion i såväl Samordningsförbundets Beredningsgrupp som Ungdoms- och 
Vuxentorgets styrgrupp. 
 

Uppföljning 

 
Det åligger Samordningsförbundet att på ett strukturerat sätt följa upp de verksamheter som 
utvecklats/finansierats 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.   
 

 

 

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 
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………………………………………….  ………………………………………… 

Vivianne Dannelöf-Nilsson  Helen Andersson 

Socialtjänsten, Umeå kommun   Viva Arbetsmarknad, Umeå kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


