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Socialt
bokslut
2019

Social redovisning är en metod  
för att påvisa effekterna av den  
finansiella samordningen samt  

redovisa resultatet av insatserna  
för personer som har behov av  

samordnade rehabiliterings- 
insatser med syftet att uppnå  

eller förbättra sin förmåga  
att utföra förvärvsarbete. 



2

Året som gått
Enligt lagen om finansiell samordning ska Samordningsförbundet svara för uppföljning och utvärdering 
av rehabiliteringsinsatserna inom förbundet. Som svar på detta redovisar Samordningsförbundet Umeåre-
gionen för tredje gången ett socialt bokslut för Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen. Detta innefattar 
Ungdomstorget, Vuxentorget och Samordningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors. 
Samordningsteamet i Bjurholm redovisas ej då verksamheten varit under uppstart.

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. Sam-
verkan för unga är väl etablerad 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. 

Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling. Ett exempel är de 
NAFS seminarier som genomförts årligen sedan 2007. Ett annat exempel är de s.k. KUR-dagar (Kompetens-
utveckling i Umeåregionen) för Arbetsmarknadstorgens personal. Den största satsning som Samordnings-
förbundet gjort under året är en fördjupningsutbildning för 150 anställda hos medlemsorganisationerna 
gällande våld i nära relationer. Det är en fortsättning på den basutbildning som gavs under 2018. 

Den uppbyggda primärvårdsamverkan inom ramen för NAFS (Samverkan närsjukvård, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan och socialtjänsten) 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. 
Resultat för NAFS redovisas inte i detta bokslut.

Samordningsförbundet driver sedan 2018 projektet Hälsofrämjande etablering som är ett nationellt 
ESF-projekt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ägare. Projektets syfte är att utveckla och 
prova hälsofrämjande metoder/arbetssätt samt utveckla samverkansstrukturer för nyanlända i etablerings-
processen.

Under året har det arbete som påbörjades 2017 fortgått med att identifiera och utveckla metoder som mot-
verkar den psykiska ohälsan i kontaktyrken inom medlemskommunerna. Tiden för överenskommelsen har 
nu löpt ut och har slutredovisats. Resultatet för överenskommelsen redovisas inte i detta bokslut. 

Med dessa ord lämnar jag med spänning över vårt sociala bokslut till er läsare.

   

    
    Mikael Holmlund
    Förbundschef
    Samordningsförbundet Umeåregionen
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Om Samordningsförbundet
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Västerbotten samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholms kommuner som 
medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den ett kansli bestående av en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör. Förbundet 
bildades 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå och har sedan successivt växt i och med att Vän-
näs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och senast Bjurholm blivit medlemmar i förbundet och därmed också 
bytt namn till Samordningsförbundet Umeåregionen.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 
och förbundsordningen som beslutats av medlemmarna. 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.  

Samordningsförbundet verkar utifrån visionen att 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. 
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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

Deltagarna i siffror 
I tabell 1 redovisas antal deltagare och utfall för Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen. Hikikomori, Våga 
växa och Hälsofrämjande etablering särredovisas då de inte har arbete och studier som förstahandsmål. 
Siffrorna om försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning har hämtats från SUS - systemet för 
uppföljning av samverkansinsatser. Dessa siffror är för deltagare som aktualiserats under 2018 och 2019.

Tabell 1. Volym och resultat för Arbetsmarknadstorgen

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 2. Volym och resultat för Våga Växa
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Tabell 2. Volym och resultat för Våga Växa

Tabell 3. Volym och resultat för Hikikomori

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 4. Volym och resultat för Hälsofrämjande etablering

 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

Kvinnor    Män  Totalt

Upp till 1 år       88     119    207

Upp till 2 år       60       76    136

Upp till 3 år       47       61    108

Upp till 4 år       43       41      84

Upp till 5 år       39       31      70

Upp till 6 år       21       21      42

Upp till 7 år       21       15      36

Upp till 8 år       15         9      24

Upp till 9 år       11         9      20

Mer än 9 år       62       50    112

Data saknas       74     103    177

Totalt     481    535  1016

Tabell 5. Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan start
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Kvinnor     Män   Totalt

Grundskola     150      205     355

Gymnasieskola     215      246     461

Högskola/Universitet upp till 1 år       13        11       24

Högskola/Universitet upp till 3 år       23        15       38

Högskola/Universitet mer än 3 år       17        12       29

Annan eftregymnasial utbildning       18          8       26

Forskarutbildning         0          1         1

Saknas/okänd       45        37       82

 Totalt    481     535   1016

Kvinnor     Män   Totalt

Sjukpenning/Rehabpenning        81       53    134

Aktivitetsersättning        90       60    150

Sjukersättning          9         3      12

 A-kassa          8       10      18

Aktivitetsstöd        58       82    140

Försörjningsstöd      158     218    376

Studiestöd/Studiemedel        11       10      21

Annan offentlig försörjning        19       22      41

Ingen offentlig försörjning        78     109    187

Totalt      512    567 1079

Tabell 7. Försörjning före start i samverkan

Tabell 6. Utbildningsbakgrund för deltagare i samverkan
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Kvinnor     Män   Totalt

Grundskola     150      205     355

Gymnasieskola     215      246     461

Högskola/Universitet upp till 1 år       13        11       24

Högskola/Universitet upp till 3 år       23        15       38

Högskola/Universitet mer än 3 år       17        12       29

Annan eftregymnasial utbildning       18          8       26

Forskarutbildning         0          1         1

Saknas/okänd       45        37       82

 Totalt    481     535   1016

Tabell 7. Försörjning före start i samverkan

Tabell 6. Utbildningsbakgrund för deltagare i samverkan

Människor utanför arbetsmarknaden i Umeåregionen 
Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekterna av den finansiella samordningen på sam-
hällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s helårsekvivalenter. Samordningsförbundets 
ambition är att bidra till att människor får arbete och på så sätt minska helårsekvivalenterna. Dock påverkas 
helårsekvivalenterna av många andra saker såsom konjunktur och politiska reformer. Detta sannolikt i högre 
grad än vad samordningen gör.

SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 - 64 som försörjs genom sociala ersätt-
ningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), 
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 helår-
sekvivalent. 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 
halvåret 2019.

Nedan används en helårsperson utanför arbetsmarknaden som uttryck för en helårsekvivalent.

Målet är att varje kommun ska minska andelen helårsekvivalenter

Tabell 8. Helårspersoner i respektive medlemskommun
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Samtliga kommuner i Umeåregionen har över tid en trend där andelen helårspersoner minskar, detta sker 
dock i olika takt och från olika nivåer. Som framgår av tabell 8 minskar andelen helårspersoner första halv-
året 2019 i förhållande till föregående år i riket med -0,3 procentenheter. I förbundets medlemskommuner 
minskar det i fyra kommuner, Robertsfors (-0,9 procentenheter), Vännäs (-0,4 procentenheter), Vindeln (-0,2 
procentenheter) och Umeå (-0,1 procentenheter). I två kommuner ökar andelen och det är Bjurholm (+0,1 
procentenheter) och Nordmaling (+0,3 procentenheter). Det är bara Umeå som ligger under riket av med-
lemskommunerna. 

Riket Umeå Robertsfors Vindeln Nordmaling Vännäs Bjurholm
Sjukpenning/rehabpenning 0,6 4,3 -3,8 -3,2 7,2 1,1 -12,1

Sjuk- och aktivitetsersättning -4,4 -3,8 -3,1 -3,6 -5,1 -8,1 -3,1

Arbetslöshet 12,7 12,6 -17,5 23,8 -6,7 -4,8 33,3

Arbetsmarknadsåtgärder -1,3 -2,2 -20,4 -13 -0,7 0 0

Etableringsersättning -23,3 -24,2 -3,7 31,3 -7,4 0 13

Ekonomiskt bistånd -1,3 0,3 6,9 2,7 33,9 0 20

Totalt -2,1 -0,9 -6,8 -1,7 2 -2,8 0,5

Den stora trenden i riket är att människor lämnar sjukersättningen, sannolikt av åldersskäl samt etablerings- 
ersättning, sannolikt till arbete. Rikstrenden är också att människor som har A-kassa ökar, detta som en följd 
av en avmattad konjunktur. 

I förbundets medlemskommuner finns likheter med rikstrenden men också avvikelser. Vad gäller sjukpen-
ning sker en svag ökning i riket, i Umeåregionens kommuner ökar Umeå, Nordmaling och Vännäs. Roberts-
fors, Vindeln och Bjurholm minskar. Kommunerna i Umeåregionen följer rikstrenden vad gäller att människor 
lämnar sjukersättningen. 

Människor som har A-kassa ökar i Umeå, Vindeln och Bjurholm men minskar i Robertsfors, Nordmaling och 
Vännäs. Människor i aktiva arbetsmarknadsåtgärder minskar i riket såväl som i Umeåregionens kommuner 
(Vännäs och Bjurholm oförändrat). I Umeå, Robertsfors och Nordmaling minskar precis som i riket andelen 
människor med etableringsersättning, vilket det inte gör i Vindeln och Bjurholm.

Vad gäller försörjningsstöd minskar andel människor i riket medan det ökar i Umeåregionens alla kommuner 
i olika grad. I Umeå sker en svag ökning medan ökningen i t.ex. Nordmaling är markant. 

Noterbart är att i många kommuner är antalet helårspersoner i en ersättningsform så få att även små för-
ändringar ger stora utslag i relativa tal. Det är också viktigt att beakta att det är stor skillnad på hur t.ex. 
Arbetsförmedlingen redovisar arbetslöshet i förhållande till helårsekvivalenter. Eller hur Försäkringskassan 
redovisar sjukpenningtal. En kommun kan också ha ökade kostnader för försörjningsstöd medan antalet 
helårspersoner inte ökar i samma omfattning. Det kan bero på t.ex. hushållens sammansättning. 

Tabell 9. Förändring per ersättningsform 2018 - halvår 2019
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Inte alls 

Till liten del 

Delvis 

Till stor del

Till mycket stor del 

Helt och hållet  

Mycket dåligt

Dåligt 

Ganska dåligt 

Ganska bra  

Bra 

Mycket bra 

Ja

Nej

Aldrig 

Sällan

Ibland 

Ofta

För de mesta

Alltid 

Socialt bokslut 2019

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

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

I enkäterna har nedanstående skalor använts

Ett socialt bokslut består av mål samt indikatorer som 
visar utfallet av målen – verksamhetens resultat. Målen 
är indelade i målområden som täcker in verksamheten 
i sin helhet.

Samordningsförbundets bokslut 2019 består av 5 mål-
områden:

1. Samhälls-, medlemsnytta

2. Samordning

3. Deltagarnytta

4. Medarbetarnöjdhet

5. Jämlik samverkan

Förklaringar
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Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta
SOCIALT MÅL                  INDIKATOR                 RESULTAT

35 % av de som av-
slutat insatsen ska gå 
vidare till arbete.

Deltagarna som  
avslutat har gått  
vidare till arbete.

26 % (88/336) av de som avslutat har gått vidare till arbete.

25 % av de som av-
slutat insatsen ska gå 
vidare till studier.

Deltagarna som  
avslutat har gått  
vidare till studier.

39 % (131/336) av de som avslutat har gått vidare till annan 
behovsanpassad lösning.

30 % av de som  
avslutat insatsen har 
ska gå vidare till an-
nan behovsanpassad 
lösning.

Deltagarna som  
avslutat har gått  
vidare till annan  
behovsanpassad 
lösning.

19 % (62/336) av de som avslutat har gått vidare till studier

62  
personer

Andelen 
människor som är 
beroende av er-
sättning från det 
offentliga trygg-
hetssystemet ska 
minska.

Andelen som är beroende av det offentliga  
trygghetssystemet har minskat - första halvåret 2019.  

- Umeå   - 0,2 %  

- Robertsfors   - 0,9 %

- Vännäs   - 0,4 % 

- Vindeln   - 0,2 %   

- Bjurholm   + 0,1 %  

- Nordmaling   + 0,3 %  

Andelen människor 
som är beroende av 
ersättning från det 
offentliga trygghets-
systemet har mins-
kat i förhållande till 
föregående år (mätt i 
antalet helårsekviva-
lenter i förhållande till 
befolkning i arbetsför 
ålder per kommun). 

26% - Har gått  
vidare till arbete

19% - Har gått  
vidare till studier

39% - Har gått 
vidare till annan 
behovsanpassad lösning

336 personer 
har avslutat

568 personer kvar i 
verksamheterna

16% - Avbrott

88  
personer

131  
personer

55  
personer

  88 personer 
har gått vidare
till arbete

,,
904 personer totalt i sanverkan 
under verksamhetsåret 2019       
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Exempel 1 • Kranskommun
Ungdomen har för avsikt att i kombination med arbete studera.

En ungdom som har varit hemmasittare drygt åtta år kontaktar arbetskonsulent för 
stöd ut mot arbete eller studier. Ungdomen saknar gymnasiekompetens och har 
funktionsnedsättningar. 

Initial insats består av kartläggning med arbetskonsulent under cirka fyra månader 
innan insatsen avbryts då ungdomen inte längre är motiverad att delta. Efter ett år 
kontaktar ungdomen återigen arbetskonsulent och insatsen startar om. Ungdomen 
erbjuds via kommunen en kortare praktik inom kommunens verksamhet vilket däref-
ter övergår till en strategisk anställning med stöd och anpassning från både Arbets-
förmedlingen och arbetsgivaren. 

Ungdomen har genom denna samverkan både erhållit en plats inom arbetslivet samt 
har för avsikt att i kombination med arbete studera en yrkesutbildning varvid nöd-
vändiga kontakter tagits med studie- och yrkesvägledare.

Exempel 2 • Kranskommun 
Genom Arbetsförmedlingen fick ungdomen pröva studier på folkhögskola. 
Ungdom aktualiserad till beredningen 2016 av Arbetsförmedlingen då inga insatser 
där fungerade. Ingen färdigställd utbildning, ingen motivation att delta i insatser, 
isolerade sig. Ungdomen kom in i samverkan, insatser av förrehabiliterande inslag 
sattes in. Ungdomen deltog i insatser på Ungdomstorget under en period, fick diag-
nos ställd av psykolog under den tiden. Återkom sedan till samverkan i kommunen. 
Insatser som boendestöd kom till. Genom Arbetsförmedlingen fick ungdomen pröva 
studier på folkhögskola. Under slutet av 2019 avslutar vi samverkan då situationen 
runt ungdomen fungerar och hen fortsätter reguljära studier.

Exempel 3 • Kranskommun 
Beslut om att personen ska söka aktivitetsersättning 
I mitten på 2016 aktualiseras en deltagare in till fördjupad samverkan. Deltagaren 
påbörjar en arbetsträning under 10 h med stöd av arbetskonsulent. Deltagaren 
testar två arbetsplatser och visar samma resultat trots tät kontakt mellan kurator och 
arbetskonsulent. Det sker ingen upptrappning i tid och bortfallet är stort. Vi beslutar 
att personen ska söka aktivitetsersättning och fortsätta med stödteamsinsatser från 
socialtjänsten. En arbetslivsinriktad rehabilitering är inte aktuell just nu och remiss 
skickas till psykiatrin för specialisthjälp.

Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta
SOCIALT MÅL                  INDIKATOR                          RESULTAT

Sex goda exempel (ett per 
plattform) där deltagare 
som avslutat gått vidare till 
annan behovsanpassad 
lösning.

Deltagarna som avslu-
tat har gått vidare till 
annan behovsanpas-
sad lösning,

Sex goda exempel har redovisats

1. Kranskommun
2. Kranskommun
3. Kranskommun
4. Kranskommun
5  Ungdomstorget
6  Vuxentorget

  deltagaren 
får insikt om 
behovet av att 
studera 

,,
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Exempel 4 • Kranskommun  
Klienten blir självförsörjande genom sin extratjänst kombinerat med studier.

Hen kom till Sverige som flykting och har studerat på SFI i flera år men haft svårigheter att 
komma framåt i sina studier, klienten är i behov av extra stöd för att lära sig mer svenska. 
Varit i etableringen. Ingen tidigare arbetslivserfarenhet i Sverige utöver praktik. Försörjer 
sig genom ekonomiskt bistånd och haft ett långvarigt biståndsbehov. På grund av svåra 
sociala omständigheter har klienten upplevt diverse trauman som påverkat dennes fysiska 
och psykiska mående som i sin tur påverkat möjligheten att komma närmare arbetsmark-
naden. 

Genom kontakt med socialtjänsten aktualiseras ärendet i samordningsteamet. Bedömning 
var att behov av fördjupad samverkan finns för den enskilde. Möjligheter till extratjänst, 
praktik, fortsatta studier diskuterades. Klienten placerades på en tillfällig praktik + fördju-
pat studiestöd. Genom samarbete i samordningsteamet upptäcks att klienten felaktigt 
blivit kodad som förhindrad hos AF. Utifrån socialtjänstens kännedom om klienten kan 
detta ändras och då har klienten rätt till en extratjänst i kommunen. Klienten har visat på ett 
mycket bättre mående och de psykosociala förhållandena har förbättrats, klienten avslutas 
i samordningsteamet och blir självförsörjande, får arbetslivserfarenhet genom sin extra-
tjänst kombinerat med studier som är anpassade efter klientens behov. 

Exempel 5 • Undomstorget 
Deltagaren är tillfreds med en daglig verksamhet. 

Kia har uppburit aktivitetsersättning under hela sitt unga/vuxna liv pga. autism och stora 
svårigheter i vardagen. Behov fanns därför av att klargöra om och i vilken grad arbetsför-
måga fanns. Arbetsmarknadskonsulent, kontaktperson på vuxenhabiliteringen, AF och FK 
har varit med i samverkan. Planeringen blev arbetsprövning med stöd av arbetsmarknads-
konsulent. Svårigheten blev att hitta lämplig arbetsplats då Kia själv var helt inriktad på ett 
specifikt område där det krävs att man bör vara väldigt utåtriktad, flexibel och kunna hålla 
många bollar i luften samtidigt. Hon fick förslag på andra typer av platser som ansågs mer 
anpassade men tackade nej till samtliga då ingen av dem intresserade henne. 

I samråd med AF fick vi till en lösning med en upphandlad, socialt anpassad och inarbetad 
prövningsplats inom det område Kia ville testa. Trots att Kia egentligen stod för långt från 
arbetsmarknaden gick AF in med ett handledarstöd till arbetsgivaren för att göra arbets-
prövningen möjlig.

Kia testade på olika arbetsuppgifter och svårighetsgrader under ca 8 månader i den verk-
samheten. Som mest kom hon upp i 9 timmar/vecka fördelade på 3 dagar. Tillsammans 
kunde vi konstatera att trots att Kia trivdes mycket bra och fick göra väldigt anpassade ar-
betsuppgifter i sin egen takt, så räckte inte orken och förmågan till att få det att fungera för 
henne. Bedömningen blev att hon med hjälp av habiliteringen skulle söka till AROS inom 
daglig verksamhet.

Utifrån att samtliga samverkansparter var med vid varje uppföljningsträff kunde vi gemen-
samt konstatera på relativt kort tid att det fanns stora begränsningar i arbetsförmågan hos 
Kia. Det blev även uppenbart för henne själv att hon behövde en annan behovsanpassad 
lösning. Hon förstod nu hur svårt det var för henne med de krav som ställs ute på en ar-
betsplats och var därför tillfreds med planeringen mot AROS istället.

Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta

  rätt till
extratjänst 

,,

  tillfreds 
med daglig
verksamhet 

,,
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Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta

Exempel 6 • Vuxentorget 
Den gemensamma bilden är att personen oavsett vidare vårdinsatser inte har förmåga  
att arbeta.

Under 2019 jobbade vi i samverkan hårt för att hitta en bra lösning för en deltagare. Del-
tagaren har varit inskriven på Arbetsförmedlingen länge. Arbetsförmedlingen har testat 
alla möjliga insatser utan att lyckas. Deltagaren har både fysiska och psykiska begräsning-
ar. I planeringen utgick vi från detta och arbetade med att utforma en plats som passade 
personens förutsättningar. Deltagaren börjar arbetsträna under anpassade former. Alla 
arbetsmoment som kan påverka psykisk och fysisk hälsa negativt undviks men deltagaren 
mår bara sämre och sämre. Psykolog från psykiatrin och kurator från Vuxenhabiliteringen 
kopplas in för att se om det finns insatser från vården att bistå med, men den gemensam-
ma bilden är att personen oavsett vidare vårdinsatser inte har förmåga att arbeta.

Arbetsförmedlingen kallar till en träff med Försäkringskassan för att konsultera ärendet 
där AF är tydlig med att personen inte uppfyller villkoren för inskrivning. Resultatet blir att 
deltagaren sjukskrivs och får stöd av Vuxenhabiliteringen att ansöka om sjukersättning. Ar-
betsförmedlingen och VIVA skriver slutdokumentationer över genomförda insatser där det 
framgår att inga fler insatser är planerade och att deltagaren saknar arbetsförmåga. Några 
månader senare nås samverkan av beskedet att personen beviljats sjukersättning på 100%.
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Målområde 2 • Samverkan
SOCIALT MÅL                INDIKATOR                                   RESULTAT

80 % av de (styrelsen, för-
bundscheferna, styrgrup-
per) som svarat på frågan, 
”Har ni en strategi för hur 
ni arbetar med uppföljning 
och utvärdering av de sam-
ordnade rehabiliterings-
verksamheterna?” svarar: 
till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet. 

Det finns en klar och 
tydlig strategi för upp-
följning och utvärde-
ring av myndighetsge-
mensamma insatser

80 % av de (styrelsen, för-
bundscheferna, styrgrup-
per) som svarat på frågan, 
”Använder ni uppföljning 
och utvärdering som 
underlag för att utveckla 
de samordnade rehabili-
teringsverksamheterna?” 
svarar: till stor del, till 
mycket stor del eller helt 
och hållet. 

80 % av de (styrelsen, 
förbundscheferna, styr-
grupper) som svarat på 
frågan, ”Har erfarenheter 
från er samverkan lett till 
att förebyggande insatser 
utvecklats?” svarar: till stor 
del, till mycket stor del eller 
helt och hållet.  

Insikter från samver-
kan (med stöd av 
samordningsförbund) 
leder till att nya typer 
av förebyggande in-
satser utvecklas så att 
behov av samordnad 
rehabilitering inte be-
höver bli aktuellt om 
individer fångas upp 
mycket tidigare och på 
ett annorlunda sätt. 

90 % (10 av 11) av styrelsen/förbundschefer-
na som svarat på frågan har svarat: till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet.

87 % (13 av 15)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet.

82 % (9 av 11) av styrelsen/förbundscheferna 
som svarat på frågan har svarat: till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet.

67 % (10 av 15)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet.

73 % (8 av 11) av styrelsen/förbundscheferna 
som svarat på frågan har svarat: till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet.

56 % (9 av 16)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet.
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Målområde 2 • Samverkan

Sex goda exempel (ett per 
plattform) på att sam-
ordnade verksamheter 
inkluderar i högre grad än 
förut även andra aktörer i 
samhället, företag, ideella 
krafter och föreningsliv i 
det löpande arbetet på ett 
strukturerat sätt.

2 goda exempel har redovisats

1. Ungdomstorget
2. Vuxentorget 

80 % av de i personalen 
som svarat på frågan, ”Har 
ni rutiner för att samarbeta 
med andra aktörer i ar-
betet när det gäller verk-
samheter för deltagarna?” 
har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt 
och hållet.

Samordnade verk-
samheter inkluderar 
i högre grad än förut 
även andra aktörer 
i samhället som fö-
retag, ideella krafter 
och föreningsliv i det 
löpande arbetet på 
ett strukturerat sätt. 

79 % (85 av 108) av personalen som svarat på 
frågan har svarat: till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet.

Exempel 1, Ungdomstorget:
Föreningens engagemang och tålamod var avgörande för en lyckosam  
progress i arbetsprövningen 
A.K aktualiserades till Ungdomstorget VT-17 efter en längre tid av psykisk ohälsa som 
sedan eskalerade i gymnasiet med depression, svåra svängningar, koncentrationspro-
blem och suicidtankar. Efter utredning fastställdes ADHD som diagnos. Arbetsmark-
nadskonsulent kopplades på för klargörande av arbetsförmåga. Kontakt togs med 
en ideell förening med lång erfarenhet av arbetsprövningar. A.K började med 4 tim/
vecka men tiden utökades sedan succesivt i en väldigt lugn takt, då det periodvis var 
väldigt svårt för hen att komma pga. måendet och svårigheten att ta sig iväg. Under 
vissa perioder uteblev A.K helt och ingen kunde komma i kontakt med hen under 
flera veckor.

Tillsammans med psykiatrin, arbetsmarknadskonsulent och främst handledaren 
justerades kraven, arbetsuppgifterna och tiderna på ett strukturerat sätt eftersom för 
att öka motivationen att vara där. A.K var väldigt motiverad hela tiden och trivdes på 
arbetsplatsen vilket gjorde att hen kämpade på. A.K har nu varit på samma plats i över 
3 år, är stabil på 50 % sedan flera månader och siktar nu på stabilitet på 75 % framö-
ver. Den närmaste planen är en anställning på den platsen med anställningsstöd via 
AF inom kort. Tack vare ett bra stöd och samarbete mellan alla berörda har personen 
hittat en stabilitet i sin arbetsförmåga som är hållbar även på sikt.

Det som varit avgörande är flexibiliteten att få prova olika strategier utan att måsta ge 
upp när det varit svårt. Det blev nya tag om och om igen med föreningens goda vilja. 
Den lyckosamma progressen för A.K hade varit oerhört svårt att få till ute på ett privat 
företag under den långa tid som har behövts. 

Utan den enskilda handledarens starka engagemang att få det att fungera för hen 
hade sannolikheten varit väldigt stor för ett fortsatt utanförskap för personen.

SOCIALT MÅL                INDIKATOR                                   RESULTAT

  kontakt togs 
med en ideell 
förening med 
lång erfarenhet 
av arbetsprövning 

,,
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Målområde 2 • Samverkan

Exempel 2, • Vuxentorget
Personen får ett fantastiskt välkomnande av arbetsgivaren och de inser 
snabbt att han är väldigt duktig.

Under vintern 2019 sker en träff på beroendepsykiatrin mellan en deltagare Vuxen-
torget, försörjningsstöd, Arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulent och kurator 
från psykiatrin. Kuratorn berättar att deltagaren är färdigbehandlad på psykiatrin och 
redo att gå ut mot arbete. Arbetsmarknadskonsulent genomför en kompetensprofil 
under våren där det framkommer att deltagaren är självlärd programmerare och har 
spetskompetens i ett specifikt programspråk. Då Arbetsförmedlingen får veta detta 
börjar jakten på arbetsträningsplats. Rätt snart så hittar AF en arbetsgivare som inte 
är van att ta emot personer i rehabsituation men efter flera samtal så är de villiga att 
träffas för ett studiebesök. Personen får ett fantastiskt välkomnande av arbetsgivaren 
och de inser snabbt att han är väldigt duktig. Arbetsträningen löper på väldigt bra, 
deltagaren utökar sin arbetstid och det är uppenbart att detta är en perfekt match-
ning. Vid uppföljningar framkommer att arbetsgivaren visar stort engagemang för 
personen och upprättar långsiktiga planer och om inget oväntat inträffar kommer 
personen att få jobb på företaget.

  uppenbart 
att detta är 
en perfekt 
matchning 

,,
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50 % av förbundscheferna 
som svarat på frågan, ”Tas 
erfarenheter, kunskaper, och 
synpunkter från brukaror-
ganisationer systematiskt 
tillvara?” svarar: till stor del, 
till mycket stor del eller helt 
och hållet.  

50 % 1 av 2 förbundschefer har svarat till stor 
del, till mycket stor del eller helt och hållet.

Sex goda exempel (ett per 
plattform) på att det syste-
matiskt tillvaratas erfaren-
heter kunskaper och syn-
punkter såväl från enskilda 
deltagare/brukare och från 
brukarorganisationer eller 
grupper av deltagare.  

Ett exempel har redovisats

1. Ungdomstorget

Exempel 1 • Ungdomstorget 
Supported training – en metod som tar tillvara deltagarens erfarenheter,  
intressen och kunskaper.

Metoden som används vid arbetsprövningar är inspirerad av Supported training 
vilken är indelad i 5 steg som följer processen med deltagaren. I den ingår att syste-
matiskt tillvarata personens erfarenheter, intressen och kunskaper sedan tidigare, och 
omsätta det i en framåtsiktande arbetslivsinriktad rehabiliteringsplan för personen. 
En kompetensprofil görs för att se hur personen ser på sig själv och sin förmåga inom 
bestämda områden och som därefter ligger till grund för att välja plats för arbets-
prövning.

Exempelvis blev P.E aktuell för att testa sin arbetsförmåga för att klargöra om hen 
skulle klara ett ”riktigt” arbete då tidigare bedömning var mot LSS och Daglig Verk-
samhet. P.E hade två olika arbetsområden som lockade och som hen själv trodde 

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan: ”Har 
personalen du träffat tagit 
tillvara dina erfarenheter 
och kunskaper?” har svarat  
till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet. 

Att det systematiskt 
tillvaratas erfaren-
heter, kunskaper och 
synpunkter såväl från 
enskilda deltagare/
brukare och från bru-
karorganisationer eller 
grupper av deltagare. 

80 % av de i personalen 
som svarat på frågan, ”Tas 
erfarenheter, kunskaper, 
och synpunkter från del-
tagare systematiskt tillva-
ra?” svarar: till stor del, till 
mycket stor del eller helt 
och hållet.

Personalen (68/108)            63 %

SOCIALT MÅL                 INDIKATOR                           RESULTAT

  ...tillgång till 
ett ”testlabb” 
för att kunna 
pröva...  

,,

Deltagarna  (105/127)                                83 %

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 
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skulle passa. Utifrån kompetensprofilen som gjordes och P.E´s egna tro på sig själv 
att klara av ett arbete fick hen möjlighet att testa inom ett av de föreslagna område-
na. Mindre anpassningar gjordes på arbetsplatsen men i stort sett klarade P.E det 
mesta som hen ålades att utföra. Arbetsgivaren var positivt inställd och såg potential 
i deltagaren som fick vara där i ungefär 1 år för att kunna testa sig fram i tid. Nu vid 
avslut där har P.E kommit upp i 75% arbetsförmåga och bedöms vara färdigprövad. 
Hen är nu istället på väg mot en anpassad anställning genom Umeå Kommuns pro-
jekt Serviceassistent som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning.  P.E kommer där få chansen att bli anställd som en extra resurs i en verksamhet 
inom det andra området som hen vid tidigare kartläggning också visade intresse för. 

Om man valt att inte lyssna på P.E själv och hens egna tro på sin förmåga hade möj-
ligheten för hen att bevisa för sig själv och andra att hen faktiskt var arbetsför för-
modligen inte inträffat. Då skulle tidigare läkarutlåtande och bedömning om Daglig 
Verksamhet fortsatt legat till grund för vad andra tänkte att hen skulle klara av. Nu 
övergår P.E från att under flera år varit sjukskriven och haft aktivitetsersättning till att 
istället bli självförsörjande med en egen lön.

Fördelen för en person att få vara på en resursverksamhet är att den får tillgång till 
ett ”testlabb” för att kunna pröva hur olika arbetssituationer/arbetstider osv fungerar 
utan att behöva göra det i skarpt läge hos en arbetsgivare. I detta fall när ungdomen 
varit så fokuserad på att lyckas hos tidigare arbetsgivare har det gjort skillnad för 
hen att under prövningen kunnat fokusera på sig själv och sin prövning istället för att 
fokusera på att ”duga” för en arbetsgivare.

Deltagarna upplever i 
högre grad än förut att 
det finns någon som 
håller samman och 
stödjer den enskildes 
samordnande rehabilite-
ringsprocess. 

95 % (123/129) av de deltagare som svarat på 
frågan, ”Har du haft en person eller ett team 
som du kunnat vända dig till med dina frågor?” 
har svarat: JA 

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har du 
haft en person eller ett 
team som du kunnat vända 
dig till med dina frågor?” 
svarar: JA 

SOCIALT MÅL                       INDIKATOR                           RESULTAT

  man valde 
att lyssna 

,,

Sex goda exempel (ett per 
plattform) där verksamhe-
terna har identifierat och 
återkopplat utvecklings- 
områden hos samverkans-
parterna.

Verksamheter har iden-
tifierat och återkopplat 
utvecklingsområden 
hos samverkans- 
parterna.

Tre goda exempel har redovisats

1. Kranskommun

2. Kranskommun

3. Vuxentorget
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Exempel 1 • Kranskommun
I dessa ärenden krockar Arbetsförmedlingens regelverk med  
Socialtjänstens regelverk
Vid samordningsteamets möte uppmärksammas att handläggare hos Arbetsförmed-
lingen anvisat deltagare till arbetsmarknadsutbildningar utan att ansvarig handläg-
gare hos Arbetsförmedlingen samt andra samverkansparter involverats. Detta har 
negativt påverkat den pågående planeringen som finns via Samordningsteamet 
och det har inte heller säkerställts att deltagaren har möjlighet att erhålla ekonomisk 
ersättning under utbildningstiden. Inom kommunen är det ytterst tveksamt om en 
arbetssökande med försörjningsstöd får studera med bibehållet försörjningsstöd 
vilket i detta fall inneburit att individen fått information och även hunnit påbörja en 
arbetsmarknadsutbildning innan det framkommit att den inte är möjlig att genom-
föra. I dessa ärenden krockar Arbetsförmedlingens regelverk, som stipulerar att en 
arbetssökande som tackar nej till erbjuden insats kan skrivas ut ur program med So-
cialtjänstens regelverk som inte möjliggör längre arbetsmarknadsutbildningar med 
bibehållet försörjningsstöd. Förslagsvis bör Arbetsförmedlingen inför anvisningar 
till arbetsmarknadsutbildningar först undersöka med ansvarig handläggare vilken 
planering som finns samt vilken försörjning den arbetssökande har vilket bör vara 
prioriterat i samverkansärenden.

Exempel 2 • Kranskommun 
Alla handläggare på försäkringskassan inte har tillgång till  
medgivandeblanketten 
Vi har två goda exempel kopplade kring samverkan med Försäkringskassan. Vi har 
identifierat att alla handläggare på Försäkringskassan inte har tillgång till medgivan-
deblanketten. Vi har därför inte kunnat ringa in och frågat upp kring deltagaren på 
grund av sekretess. Vi skickar nu in den till Försäkringskassans inläsningscentral så 
att vi kan föra dialog med andra handläggare ifall det behövs. 
Vi har också identifierat att vi i teamet behöver förstå och ha dialog kring Försäk-
ringskassans samordnande rehabiliteringsinsatser. Insatsen är riktad till de som inte 
fått igenom sin sjukpenning och/eller aktivitetsersättning och dessa blir ofta aktua-
liserade i samordningsteamet. Vi i teamet behöver tillsammans med deltagaren få 
en förståelse kring avslaget och dessa bör vara konkreta och inte otydliga och ge 
utrymme för olika tolkningar. Detta kommer vara en fortsatt dialog under 2020

Exempel 3 • Vuxentorget
Ett flertal personer har behov av att snabbt komma till praktik och arbete
I Vuxen- och ungdomstorgssamverkan identifieras att ett flertal personer har behov 
av att snabbt komma till praktik och arbete där arbetslivsinriktad rehabilitering inte 
är prioritet. Utifrån detta utvecklas ett samarbete mellan socialtjänsten och arbets-
marknadsenhetens jobbkoordinatorer för att hitta praktikplatser.

  ekonomisk
ersättning under 
utbildningstiden 

,,
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  samverkan ger styrka
,,
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Sex goda exempel (ett per 
plattform) att rundgången har 
brutits.

Rundgången har brutits. Fem goda exempel har redovisats

1. Kranskommun

2. Kranskommun

3  Kranskommun

4  Vuxentorget

5  Ungdomstorget

Exempel 1 • Kranskommun
Deltagaren hade själv målet att klara ett heltidsarbete men under arbetsträ-
ningens gång  kommit till insikt om sina förutsättningar.

Försäkringskassan aktualiserar deltagaren som varit sjukskriven i fyra år och prövats 
mot arbete vid tidigare tillfällen. Det behöver göras ytterligare arbetsträning och del-
tagaren bedöms vara i behov av fördjupad samverkan.

Arbetskonsulent fick uppdraget att hitta en lämplig arbetsplats för arbetsträning samt 
kartlägga arbetsförmåga. I uppdraget ingick också att ha en fyrpartssamverkan. Tidi-
gare utredningar från olika parter sammanställdes och arbetsträningen utformades 
utifrån deltagarens behov av anpassningar. Under arbetsträningen har regelbundna 
uppföljningar skett var tredje vecka med deltagare, handledare på arbetsplatsen och 
arbetskonsulent. 

Efter 10 månader bedömdes deltagaren, trots väl anpassad arbetsträning, inte kom-
mit närmare att klara ett arbete på 10 timmar i veckan. Ärendet avslutas och deltaga-
ren ansöker om sjukersättning. Deltagaren hade själv målet att klara ett heltidsarbete 
men under arbetsträningens gång kommit till insikt om sina begränsningar med hjälp 
av stöd från alla parter.

Exempel 2 • Kranskommun
Deltagaren testas på två arbetsplatser för att se arbetsförmåga. 

I början på 2017 aktualiseras en deltagare in till fördjupad samverkan. Deltagaren 
testas på två arbetsplatser för att se arbetsförmåga. I dialog med vården visar det sig 
att personen har skador som uppkommit i hemlandet. Under arbetsträningen ser vi att 
dessa skador gör att personen helt saknar arbetsförmåga. Försäkringskassan beviljar 
inte sjukersättning på skador som uppkommit i andra länder. Deltagaren avslutas där-
med från vårt samordningsteam och får fortsatt sin ersättning från socialtjänsten. 

Exempel 3 • Kranskommun 
Då Samhall hade anställningsbehov kom ungdomen i fråga för anställning.

Ungdom aktualiseras till samordningsteamet i början av 2019. Ungdomen har påbör-
jat flertalet gymnasieutbildningar och hoppat av. Ungdomen vill inte ha med skolan 
att göra längre utan vill ut i arbetslivet. Har diagnos. Får genom samordningsteamet 
påbörja praktik i kommunen som fungerar med lite stöttning från kommunen i form 
av boendestöd. Då Samhall hade ett anställningsbehov kom ungdomen i fråga för 
anställning under sommaren, vilket banade väg för fortsatt anställning till hösten. 
Samverkan avslutades.

SOCIALT MÅL                   INDIKATOR                             RESULTAT

  saknar helt 
arbetsförmåga 

,,
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Exempel 4 • Vuxentorget
Arbetsförmedlingen handlade ansökan samma dag och deltagaren kunde 
påbörja anställning på heltid dagen efter. 
En person som haft försörjningsstöd i 11 år aktualiserade till Vuxentorget av soci-
altjänsten. Arbetsförmedlingen kopplades in, hen startade en arbetsträning inom 
lokalvård för att klargöra arbetsförmåga. Tidigare beskrivna hinder i form av värk 
visade sig inte vara några problem och efter 2 månader hade deltagaren uppvisat en 
arbetsförmåga på heltid.

Jobbkoordinator kopplades in, som etablerade kontakt med ett företag där delta-
garen fick göra praktik 2 veckor. Arbetsgivaren ville efter detta omgående anställa 
deltagaren med subvention från Arbetsförmedlingen. Jobbkoordinator cyklade till 
arbetsgivaren för att fixa påskrivna underlag, Arbetsförmedlingen handlade ansökan 
samma dag och deltagaren kunde påbörja anställning på heltid dagen efter.

Exempel 5 • Ungdomstorget
Resulterade i att personen kunde söka sysselsättning enligt LSS

Person i 20-årsåldern. Hemmasittare. Har under 2015 deltagit på Våga Växa, låg när-
varo på grund av social osäkerhet och dåligt psykiska mående. 2016 återigen försök 
till avslut av gymnasiestudier (försökt under tre års tid). Börjar på Hikikomori 2016. 
Ungdomshälsan kopplas på och det konstateras att personen lider av OCD samt hy-
pokondri. Dålig närvaro på grund av störd dygnsrytm och dålig tidsuppfattning. KAA 
informerar om olika praktiska utbildningar, leder inte till resultat.  Stora svårigheter att 
delta i gruppverksamhet. Erbjuds aktiviteter med fokus på motion. 

Under hösten 2017 börjar hen att gå ner i vikt och visar intresse för arbetsprövning 
genom Ungdomstorget. Hen vill också ta körkort och motionera mer. Våren 2018 
påbörjas arbetsprövning. Arbetsprövningen är mycket anpassad. Täta uppföljningar. 
Under våren 2018 remitteras personen också till MUV på grund av sin psykiska hälsa. 

Arbetsmarknadskonsulent uppmärksammar vidare fler områden där personen behö-
ver stöd, men hen är avvaktande kring arbetsterapeutiska insatser eller hjälp med sin 
sömn. Hösten 2018 är hen mer välvillig till att ta emot hjälp, även om hen initialt säger 
nej till dessa och vill skjuta upp beslutet. Hen tackar ja till arbetsterapeut. Får hjälp av 
Social Lots att söka försörjningsstöd då ekonomin är mycket dålig. Hen arbetsprövar 
nu tre dagar per vecka. Hösten 2018 börjar hen på Tegelbruksvägen, parallellt med 
insatser från psykiatrin. Då behovet av handledning visat sig vara stort. Psykologutred-
ning våren 2019, arbetsprövning pausas. Utredningen ger personen en förklaring till 
sina svårigheter och en möjlighet att söka sysselsättning enligt LSS, vilket hen är nöjd 
med. 

Avgörande till att rundgången har brutits är att olika parter i samverkan har arbetat 
runt personen. Förberedande insatser öppnade för vårdkontakter, samt stärkte mo-
tivationen hos personen. Arbetsprövning påbörjades och arbetsmarknadskonsulent 
kunde konkret visa på vilka svårigheter som fanns hos individen. På så sätt ökade hens 
insikt om behovet av stöd. Arbetsterapeut kopplades på samt senare psykolog. Hen 
utreddes och fick flertalet diagnoser. Detta resulterade i att personen kunde söka 
sysselsättning enligt LSS till en verksamhet anpassad efter hens förmågor. Hen kunde 
även söka stöd och habilitering och ansöka om aktivitetsersättning. 

Målområde 2 • Samverkan

  får hjälp av 
Social Lots

,,
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Målområde 2 • Samverkan

Sex goda exempel  
(ett per plattform) på 
identifierade och hanterade 
rehabiliteringshinder.

Rehabiliteringshinder 
har identifierats och 
hanterats och ska  
spridas vidare

Två goda exempel har redovisats

1. Ungdomstorget 

2   Vuxentorget 

Exempel 1 • Ungdomstorget
Rätt insats anpassat till personens förutsättningar är avgörande.
A aktualiserades till Ungdomstorget sommaren -18 av Försäkringskassan efter en 
längre tid av psykisk ohälsa, väntar på psykologutredning och arbetsterapeutisk stöd. 
Arbetsmarknadskonsulent kopplades på för klargörande av arbetsförmåga. A påbör-
jade extern arbetsprövning, svårt att nå stabilitet i närvaron. Arbetsterapeut börjar ar-
beta med stöd i vardagen. Konstaterar då att A har stora svårigheter att ta sig iväg på 
morgonen utan att bli väckt av annan person. Avbryter arbetsprövning pga försämrat 
mående. Utreds våren 2019 av psykolog och får diagnoserna Aspberger och ADD.

Psykiatrin hjälper A att söka boendestöd och aktivitetsersättning.  Aktivitetsersättning 
beviljas. Boendestödet fungerar bra och A mår bättre. Gemensam träff med boende-
stöd och arbetsmarknadskonsulent. A vill att boendestödet väcker på morgonen. A 
tar sig iväg till arbetet och fortsätter sin arbetsprövning med goda förutsättningar. A 
arbetsprövar nu 12 timmar i veckan och har en god närvaro. 

Exempel 1 • Vuxentorget
Får en anpassad arbetsträning där det sociala mötet kan minimeras.

En person som i hela sitt liv beskrivit att det alltid varit jobbigt att träffa andra 
människor vilket till stor del legat till grund för tidigare psykisk ohälsa. Personen får en  
anpassad arbetsträning där det sociala mötet kan minimeras. Deltagaren får arbeta 
avskilt i syfte att stärka självförtroende och förbättra mående. Inledningsvis undviks 
sociala inslag såsom att delta vid fika med kollegor. Under ca ett års arbetsträning 
internt vill personen gärna vara med på fika under förutsättningarna att de andra vet 
att hen inte vill prata, men sitter gärna med och lyssnar.

Arbetsvillkoren bör vara ett ensamarbete med repetitiva arbetsuppgifter. ”Dröm-
jobbet” är att arbeta som brevbärare, samt att kommande arbetsgivare bör vara väl 
informerade om att personen inte mår bra av ”tvingande normativt sociala situatio-
ner”.  Planering görs att personen får börja arbetsträna hos ett företag där deltagaren 
med stöd av arbetsmarknadskonsulent informerar tydligt om ovan beskrivna anpass-
ningsbehov. Dessa förmedlas vidare till arbetsförmedlare och Försäkringskassan som 
efter ca 6 månader tar vid planeringen då personen arbetstränar ca 20 h/vecka, utfört 
enligt arbetsgivaren ett gott arbete. Dialog förs kring eventuell anställning. 

SOCIALT MÅL                   INDIKATOR                             RESULTAT

  sociala inslag 
som fika undviks

,,



24

Målområde 3 • Deltagarnytta
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Målområde 3 • Deltagarnytta
SOCIALT MÅL            INDIKATOR                         RESULTAT

Deltagarna känner att de 
verksamheter som erbjuds 
är organiserade runt deras 
behov (personcentrerade).

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har du 
fått det stöd du behöver för 
att öka din chans att få ett 
arbete?” svarar, till stor del, 
till mycket stor del eller helt 
och hållet.

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har du fått 
vara med och bestämma 
vilket stöd som du har fått?” 
svarar: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet.

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har det 
stöd du fått, hjälpt dig att 
hantera din livssituation?” 
svarar: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet.

80 % av de deltagare som 
svarat JA på frågan:  
”Jag känner mig mer redo 
att arbeta eller studera” 
eller ”Jag har hittat en annan 
lösning som passar mig”,              
ser positivt på ”Hur känner 
du inför framtiden?” 

Deltagarna upplever ökat 
inflytande över rehabilite-
ringsprocessen.

Deltagaren upplever att 
den kan hantera egna 
symtom och funktionsned-
sättning samt att den har 
fått, i högre grad än förut, 
stöd från myndigheterna i 
att leva med detta.

Det har skett en steg-
förflyttning närmare 
arbetsmarknaden/egen 
försörjning.

80 % (103/129) av deltagarna som svarat på 
frågan:  ”Har du fått vara med och bestämma 
vilket stöd som du har fått?” har svarat: till 
stor del, till mycket stor del eller helt och 
hållet.

77 % (99/129) av deltagarna som svarat på 
frågan: ”Har det stöd du fått, hjälpt dig att han-
tera din livssituation?”  har svarat: till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet.

56 % (72 av 128) har svarat ”Jag känner mig 
mer redo att arbeta eller studera” eller ”Jag 
har hittat en annan lösning som passar mig” 
på ”Hur känner du inför framtiden?”

80 % (103/129) av deltagarna som svarat på 
frågan ”Har du fått det stöd du behöver för att 
öka din chans att få ett arbete?” har svarat: till 
stor del, till mycket stor del eller helt och 
hållet.
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80 %  av de i personalen 
som svarat på ”Jag trivs 
med att samarbeta utifrån 
ett gemensamt uppdrag 
med gemensam målgrupp” 
svarar: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

80 %  av de i personalen 
som svarat på ”Jag upplever 
att vi lyckas med mitt sam-
verkansuppdrag” svarar: till 
stor del , till mycket stor del 
eller helt och hållet.

Målområde 4 • Medarbetarnöjdhet
MÅL      INDIKATOR                  RESULTAT

80 %  av de i personalen som 
svarat på frågan, ”Upplever du 
att de du samverkar med hos 
andra myndigheter lyssnar på 
dig?” ska svara: ofta, för det 
mesta eller alltid.

80 %  av de i personalen som 
svarat på fråga, ”Upplever du 
att de du samverkar med hos 
andra myndigheter vet vad du 
kan tillföra?” svarar: ofta, för 
det mesta eller alltid.  

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

80 %  av de i personalen 
som svarat på ”Jag anser 
att vi i samverkansplattfor-
men är medskapare och 
bidrar till verksamhetens 
uppnåendemål genom att vi 
konsekvent hållit oss till vårt 
beslutade arbetssätt” svarar: 
till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 

80 %  av de i personalen som 
svarat på fråga, ”Finns det en 
tillräcklig planering för vad 
som ska hända efter att detta 
stöd upphör?” svarar: ofta, för 
det mesta eller alltid.  

Medarbetarna trivs 
med att samarbeta tätt 
utifrån ett gemensamt 
uppdrag med gemen-
sam målgrupp. 

Medarbetarna upplever 
att de lyckas med sitt 
samverkansuppdrag.

Medarbetarna upplever 
att andra medarbetare/
professionella i andra 
myndigheter respekte-
rar deras kunskap, roller 
och arbetssätt.

När verksamheter avslutas 
i en samordnad rehabi-
literingstjänst upplever 
deltagaren, i högre grad 
än förut, att det finns en 
planering/tjänster som tar 
vid, och att de levereras 
utan onödigt dröjsmål.

Det har skett en stegför-
flyttning närmare arbets-
marknaden/egen försörj-
ning där deltagaren varit 
med i arbetet.

Var och en är medskapare 
och bidrar till verksam-
hetens upp-nåendemål 
genom att konsekvent 
förhålla sig till samverkan-
sverksamhetens arbets-
sätt.

Mål 80 %*

* I samtliga indikatorer är målet att 80% 
av de som svarat har svarar: till stor del,  
till mycket stor del eller helt och hållet.   

Mål 80 %*

(76/107)                                            71 % 

(86/107)                                                       80 %

(63/104)                                 61 % 

(74/107)                                       69 % 

(88/107)                                                         82 % 

(70/108)                                     65 %

(93/108)                                                           86 %

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

har svarat: ofta, för det mesta 
eller alltid.

har svarat: ofta, för det mesta 
eller alltid.

har svarat: ofta, för det mesta 
eller alltid.

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 
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Målområde 3 • Medarbetarnöjdhet
MÅL        INDIKATOR                  RESULTAT

60 %

100 % (15/15) av personalen som svarat på 
frågan: ”Jag anser att vi i samverkansplattformen 
bidrar till en god och säker dokumentation har 
svarat JA. 

Var och en ska bidra till en 
god och säker dokumenta-
tion.

80 %  av ledamöterna i 
styrgrupperna som svarat på 
”Den lokala ledningen för 
samverkan fungerar” svarar: 
till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 

80 % av de i personalen som 
svarat på ”Den lokala ledning-
en för samverkan fungerar” 
svarar: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet.  

Cheferna i styrgrupperna 
för samverkan anser att 
det finns en fungerande 
ledning för lokal samver-
kan utifrån samverkans-
uppdraget.

Personalen i plattformarna 
för samverkan anser att 
det finns en fungerande 
ledning för lokal samver-
kan utifrån samverkans-
uppdraget.

Styrgrupperna (14/16)                                            88 %

80 %  av ledamöterna i 
styrgrupperna som svarat på 
”Jag anser att vi i samver-
kansplattformen bidrar till en 
god och säker dokumenta-
tion. svarar: JA

Personalen (74/107)           69 %

76 % (81/107) av de som svarat på ”Den lokala 
samverkan fungerar” svarar till stor del, till 
mycket stor del och helt och hållet.

Medarbetarna i platt-
formarna anser att det 
finns en fungerande lokal 
samverkan utifrån samver-
kansuppdraget.

80 %  av de i personalen som 
svarat på frågan ”Den lokala 
samverkan fungerar” svarar: 
till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet.

73 % (11/15) av de som svarat på ”Den re-
gionala samverkan mellan plattformarna i 
Umeåregionen fungerar” svarar till stor del, till 
mycket stor del och helt och hållet.

Chefer och medarbetar-
na anser att det finns en 
fungerande regional sam-
verkan mellan plattfor-
marna i Umeåregionen.

80 %  av ledamöterna i 
styrgrupperna som svarat på 
frågan ”Den regionala sam-
verkan mellan plattformarna i 
Umeåregionen fungerar”  
svarar: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet.

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

har svarat: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 
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Jämställd representation

Målområde 3 • Jämlik samverkan

Hur jämlik är vår samverkan? Mångfald är blandningen av alla de sätt vi skiljer oss från varan-
dra. Det kan vara ålder,  kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, nationalitet 
osv. Samordnigsförbundets verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhet och mångfald berör oss. Detta handlar om rättvisa, alla människors rätt till samma 
chans att delta och utvecklas. Därför är det viktigt att våra samordnade insatser präglas av 
jämlikhet och frånvaro av diskriminering. Vi vill  förhindra för stora skillnader i representation, 
avvikelser i nytta av verksamheten, och andra villkor mellan deltagarrna, Därför redovisas jäm-
likhet och frånvaro av diskriminering.

SOCIALT MÅL             INDIKATOR                        RESULTAT

Jämställd könsfördening, 
40%-60%, bland  
deltagarna

Jämn representation  
i Samordningsför- 
bundets verksamhet. Män (496)                                    55 %

Jämställd könsfördening, 
40-60 bland  
personalen Män (24)     18 %

Kvinnor (108)                                                         82 %

Jämställd könsfördelning, 
 40-60 i samordnings- 
förbundets styrelse

Män (6)                     35 %

40%

Målzon*

Kvinnor  (11)                                          65 %

* Representationen av en  
könsgrupp skall inte vara  
mindre än 40 %

60%

45 %Kvinnor (408) 

98 % (107/108) av de som svarat på  
”Jag anser att vi i samverkansplattformen 
tar ansvar för att möta deltagarna med 
värdighet utifrån likabehandlingsprincipen” 
har svarat JA.

100 % av de i personalen 
som svarat på ”Jag anser att 
vi i samverkansplatt- 
formen tar ansvar för att 
möta deltagarna med  
värdighet utifrån likabe-
handlingsprincipen”  
svarar: JA  

Var och en ansvarar för 
att möta deltagarna med 
värdighet utifrån likabe-
handlingsprincipen.

Deltagarna upplever att 
de har blivit bemötta 
med värdighet

80 % av de deltagare som 
svarat på frågan:  
”Hur har du blivit be-
mött?” ska svara ganska 
bra, bra eller mycket bra. 

94 % (106/113) av de som svarat på 
”Hur har du blivit bemött?” har svarat 
ganska bra, bra eller mycket bra.

Jämställd könsfördelning, 
40-60 i styrgrupperna

   Män (7)                                                                 70 %

Kvinnor (3)            30 % 
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Kön

  98 % (122 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  kön?” har svarat NEJ.

Ålder

  98 % (122 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  ålder?” har svarat NEJ.

Etnicitet

  100 % (124 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  etnicitet?” har svarat NEJ.

Religion 

  100 % (124 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  religion” har svarat NEJ.

Funktionsnedsättning

  95 % (118 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  funktionsnedsättning?” har svarat NEJ.

Sexuell läggning

  100 % (124 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  sexuell läggning?” har svarat NEJ.

Könsidentitet

  98 % (122 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  könsidentitet?” har svarat NEJ.

Bristande tillgänglighet

  98 % (121 av 124) av de som svarat på  
  ”Har du blivit diskriminerad på grund av  
  bristande tillgänglighet?” har svarat NEJ.

100 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ska ha svarat 
nej på ”Har du blivit diskrimi-
nerad på grund av kön, ålder, 
etnicitet, religion, funktions-
nedsättning, sexuell läggning, 
könsidentitet eller bristande 
tillgänglighet?” 

Målområde 5 • Jämlik samverkan

Diskriminering, noll-tolerans
Deltagarna anger att de 
har blivit bemötta med 
respekt, under deltag- 
andet i insatsen, sett 
utifrån diskriminerings-
grunderna.

MÅL      INDIKATOR                  RESULTAT
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Andelen deltagare som avslutat insatsen och gått vidare 
till arbete är jämt fördelat bland gruppen kvinnor och 
gruppen män.

De deltagare som avslutat insatsen och gått vidare till 
studier är jämt fördelat bland kvinnor och män.

Målzon*

Effekterna av insatserna som redovisas i Samordningsförbundets sociala redovisning 
skall inte obefogat/oskäligt visa att något kön gynnas.

MÅL       

Målområde 5 • Jämlik samverkan

60%40%

80 % av de deltagare som svarat på frågan:  
”Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få 
ett arbete?” ska svara till stor del, till mycket stor del eller 
helt och hållet.  
Skillnaden mellan män och kvinnor får vara högst 20 %

 INDIKATOR                         RESULTAT

Kvinnor       34 %

Män                                            66 %

Kvinnor                           55 %

Män                      45 %

* Representationen av en könsgrupp skall inte vara mindre än 40 %

Jämställd verksamhet

Kvinnor  (55/70)                                           79 %

Män  (43/ 52)                                                           83 %

Annan könsidentitet  (5/7)                   71 %

Skillnad  
16%

Kvinnor  (54/70)                                         77 %

Män  (42/ 52)                                                       81 %

Annan könsidentitet  (7/7)                                                    100 %

Skillnad  
4 %

Kvinnor  (52/70)                                  70 %

Annan könsidentitet  (5/7)                  71 %

Män  (41/52)                                                     79 %

Skillnad  
9 %

Kvinnor   (60/62)                                                                  97 %

Män  (39/44)                                                                89  %        

Annan könsidentitet (7/7)                                                    100 %

Skillnad  
8 %

Kvinnor  (43/69)                        62 %

Män  (22/52)                  42 %

Annan könsidentitet  (5/7)    71 %

Skillnad  
20 %

80 % av de deltagare som svarat på frågan:  
”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du 
har fått?” ska svara till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet.  
Skillnaden mellan män och kvinnor får vara högst 20 %

80 % av de deltagare som svarat på frågan:  
”Har det stöd du fått, hjälpt dig att hantera din livssitua-
tion?” ska svara till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet.  
Skillnaden mellan män och kvinnor får vara högst 20 %

80 % av de deltagare som svarat på frågan:  
”Hur har du blivit bemött?” ska svara ganska bra, bra eller 
mycket bra.  
Skillnaden mellan män och kvinnor får vara högst 20 %

80 % av de deltagare som svarat JA på frågan:  
”Jag känner mig mer redo att arbeta eller studera” 
eller ”Jag har hittat en annan lösning som passar mig”,              
ser positivt på ”Hur känner du inför framtiden?”  
Skillnaden mellan män och kvinnor får vara högst 20 %
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Kontakt

Mikael Holmund, Samordningsförbundet, Umeåregionen • 070-692 83 77, epost milkael.holmlund@umea.se

Håkan Björk, sakkunnig social redovisning • 070-606 00 73, hb@notforprofit.se


