
2020-11-23 

KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2020-11-27, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte via Zoom eller Skype (länk kommer i Outlook-bokning)  
___________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Incheckning

4. Föregående protokoll (bilaga 1)

5. Verksamhetsplan och budget (bilaga 2) – Beslut
Mikael Holmlund föredrar förslag till Verksamhetsplan och budget.

Förslag till beslut: Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget enligt förslag. 

6. Förslag till årshjul och mötesplan (bilaga 3) – Beslut
Mikael Holmlund föredrar förslag till årshjul och mötesplan för styrelsen.

Förslag till beslut: Styrelsen fastställer årshjul för förbundet samt mötesplan för 

styrelsen. 

7. Hur kan vi bli bättre på att nyttja EU medel – Diskussion
2021 startar en ny period för Europeiska socialfonden. Förbundet har ägt ett antal

EU-projekt så långt. Syftet med punkten är att diskutera om ett ökat nyttjande av

ESF-medel är önskvärt och om så på vilket sätt i så fall. Mikael Holmlund inleder

diskussionen.

8. Rapport från analysarbetet – information
Rapport från det pågående arbetet.



9. Nomineringar till Nationella nätverket för samordningsförbund NNS 
(bilaga 4 - 5) – Beslut
NNS har efterfrågat nomineringar till styrelsen.

10. Lägesrapport satsning mot våld i nära relationer – information 
Stående punkt på alla sammanträden. Katarina Hansson föredragande.

11. Övriga frågor

12. Utcheckning

13. Mötets avslutande



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2020-10-30 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Sveagatan 8 i Umeå samt via distansteknik, klockan 8.30-12.00 
 
Beslutande Peter Vigren                         Umeå kommun, ordförande 
 Harriet Hedlund  Region Västerbotten 
 Mikael Broman  Försäkringskassan $ 52–58 
 Anders Hahlin  Arbetsförmedlingen 
 Christina Lidström  Bjurholms kommun 
      
 
Övriga deltagare Patrik Nilsson  Robertsfors kommun $ 47–54 
 Mikael Holmlund   Förbundschef          
 Johanna Långdal Persson Administratör 
 Katarina Hansson Biträdande förbundschef 
 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Johanna Långdal Persson 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Anders Hahlin  
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

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

Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2020-10-30 Justeringsdatum: 2020-11-26 
 
Datum för anslags uppsättande:        2020-11-30          Datum för anslags nedtagande: 2020-12-21 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Johanna Långdal Persson  



§ 47 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 48 Val av justerare 
 
Anders Hahlin valdes till justerare. 
 
--- 
 
§ 49 Incheckning 
 
Var och en checkade in. 
 
--- 
 
§ 50 Rapport nationella Finsam-konferensen - Information 
 
Mikael Holmlund berättade att Nationella rådet beslutat att ställa in konferensen 2021 vilket 
innebär att Samordningsförbundet Halland får värdskapet 2022 och Samordningsförbundet 
Umeåregionen 2023. Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 51 Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Umeåregionens kommuner 

och Samordningsförbundet (bilaga 1-8) 
 
Katarina Hansson föredrog resultatet av diskussionerna från planeringsdagarna och 
arbetsgruppens förslag till förändringar, förhållningssätt och åtgärder. Styrelsen diskuterade 
detta löpande. Frågor som kom upp under föredragningen var. 
 

• Kranskommunernas samarbete inom överenskommelsen. 
• Vikten av att hitta en överenskommelse med primärvården som gäller i alla 

kranskommuner.  
• DUNA är en del av lösningen för kompetensförsörjning, mängder av andra insatser 

måste också till 
• Förutsättningarna för att köpa jobbspår av/mellan kommunerna? Detta måste 

tydliggöras. 
• Arbetsförmedlingen och kommunerna ska komplettera varandra. Hur kan de 

kommunicera så att det inte finns dubbelt utbud av utbildningar?  
 
Inga förslag på förändringar i texterna gjordes.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ingå som part i överenskommelsen. Styrelsen rekommenderar 
kommunerna och Arbetsförmedlingen att göra detsamma. 
 
--- 



 
§ 52 Analysarbetet  

Under planeringsdagarna diskuterades analysgruppens uppdrag och arbete. Under mötet 
fortsatt diskussionen. Styrelsen anser att gruppen gör ett mycket gott arbete och ser med 
tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet. Styrelsen vill skicka följande budskap till gruppen:  
 

• Analysgruppen ska arbeta självständigt och med hög integritet. Gruppen ska inte 
påverkas av politisk styrning i organisationerna utan lägga fram de 
rekommendationer som de anser lämpliga för att nå det övergripande målet, att så 
många som möjligt får eller återgår till arbete.  

• Analysgruppen ska inte begränsa sig av antalet rekommendationer utan fokusera på 
att avlägga de bästa tänkbara rekommendationer som de kommer fram till i sitt arbete 

• Analysgruppen ska inte begränsa sig av om rekommendationerna blir genomförda 
eller ej. Det ansvaret åligger de organisationer som har ett ansvar för området som 
rekommendationerna avser. 

• Styrelsen ansvarar för att följa upp de årliga rekommendationerna och säkerställer att 
de kommuniceras in i den egna organisationen (den som styrelseledamoten är utsedd 
av). Uppföljning görs vid styrelsens möte i februari.  

• Styrelsen önskar rekommendationer som inte är för generella utan ser gärna en 
ytterligare ”spetsning”. 

• Styrelsen önskar att analysgruppen avlägger nya rekommendationer årligen i 
maj/juni.  

 
Styrelsen konstaterar vidare att det är ett starkt Umeå fokus och att det ser fram emot en 
bredning mot kranskommunerna. Styrelsen konstaterar också att det är önskvärt att Region 
Västerbotten involveras i arbetet. 
 
--- 
 
§ 53 Rapport tertial 2 – Beslut (bilaga 9)  

Mikael Holmlund föredrog förslag till rapport för tertial 2. Styrelsen konstaterar att det är 
för få deltagare som avslutas till utbildning och ser ett behov av att utreda orsakerna till 
detta.  
 
Beslut: Styrelsen fastställer rapport för tertial 2. Styrelsen ger också kansliet i uppdrag att 
genomföra en analys av orsaken till att så få avslutas till studier. Analysen ska presenteras i 
februari.  
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 54 Preliminär ekonomiska tilldelning 2021 samt preliminära äskanden  

Mikael Holmlund presenterar statens preliminära tilldelning samt preliminära äskanden från 
verksamheterna. Den beslutade tilldelningen kommer tillkännages i tid till nästa 
styrelsesammanträde. 
 
Styrelsen diskuterad, ställde kompletterande frågor och godkände sen rapporten.  
 
--- 
 
§ 55 Lägesrapport satsning mot våld i nära relationer  

Katarina Hansson rapporterade om nuläget i satsningen mot våld i nära relationer samt gav 
en fyllig omvärldsbevakning i ämnet.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 56 Övriga frågor 

Utskick material inför styrelsemöten 
 
Styrelsen anser att metoden för utskick av material funkar bra. 
 
Styrelsesammanträden 2021 
 
Vid nästa sammanträde skapas ett årshjul för 2021. 
 
--- 
 
§ 57 Utcheckning 

Var och en checkade ut. 
 
--- 
 
§ 58 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
--- 
 



 
   
 
Verksamhetsplan 2021-2023 
Budget 2021-2023 
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1. Inledning 
 
Samordningsförbundet Umeåregionen bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person 
enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Medlemmar 
är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten samt Umeå, Vännäs, 
Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholms kommuner.  
 
Under 2020 har Samordningsförbundet deltagit i framtagandet av en överenskommelse 
mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna i Umeåregionen samt Samordningsförbundet. 
Överenskommelsen spänner över 2- till 4-partssamverkan gällande arbetsmarknadsinsatser. 
Det som rör 4-part i överenskommelsen är det som görs inom ramen för FINSAM och det 
förtydligas i den här verksamhetsplanen.  
 
Utanför denna verksamhetsplan och kopplat till den övergripande överenskommelsen har 
Samordningsförbundet åtagits sig att följa upp, rapportera och till viss mån koordinera delar 
av den övergripande överenskommelsen.  

2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål 
 
Förbundets ändamål och uppgifter är i överensstämmelse med ändamål och uppgifter enligt 
lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen 
och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ för 
möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för 
utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.  
 
Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån 
sina respektive reguljära uppdrag. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av 
varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den 
enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. För att 
erbjuda stöd till dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. 
 
I och med att förbundets ändamålsparagraf breddats bedömer styrelsen att det möjliggör ett 
vidgat uppdrag att även utgöra en samverkansarena för annan typ av samverkan inom ramen 
för arbetsmarknadsinsatser och rehabilitering. Detta exempelvis genom att delta i arbetet med 
en gemensam överenskommelse inom ramen för DUA1.    

3. Nuläge 
 
Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli långvarig. Till 
följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad väntas 
arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och där nå en topp på 11,4 procent för att därefter 
långsamt vända nedåt. Dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av 
den pågående krisen. Pandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och 
handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Krisen 
skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb 
sannolikt inte kommer tillbaka. 

 
1 Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
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Krisen drabbar många grupper och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. 
Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikesfödda men också för dem som redan var 
arbetslösa. (källa: Arbetsförmedlingen.se 2020-11-13) 
 
 

 
Figur 1. Bedömning av sysselsättningsgraden i riket och andelen arbetslösa i riket 

 
Sysselsättningsgraden i Västerbotten fram till 2021 bedöms minska med -3,4%.  
Andelen arbetslösa av arbetskraften bedöms bli 8,3 %, vilket är den lägsta i landet.  
 
 
Samordningsförbundets målgrupper återfinns i hela trygghetssystemet och ibland utanför det. 
Därför är det viktigt att redovisa en bred bild. Samordningsförbundet använder sig därför av 
SCB redovisning av så kallade helårsekvivalenter.  
 
SCB redovisar två gånger per år statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 - 64 som 
försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. 
Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att 
skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar.  
 
Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år 
med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, 
tillsammans en helårsekvivalent. Det finns tillgänglig statistik för alla svenska kommuner 
sedan 2014 och framåt, för riket finns data från 1990.   
 
Fortsättningsvis används begreppet helårsperson istället för helårsekvivalent. 
 

http://www.arbetsf%C3%B6rmedlingen.se/
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Figur 2. Helårspersoner som andel av befolkningen 16 - 64 år riket 1990 - 2019 
 
Figur 2 visar på utvecklingen över tre decennier med start 1990. Det blå fältet är ersättningar 
kopplad till ohälsa det vill säga sjukpenning/rehabpenning och Sjukersättning/ 
aktivitetsersättning. Det röda fältet är ersättningar som kopplas till arbetslöshet det vill säga 
A-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning. Det gröna fältet är ekonomiska bistånd.    
 
Som framgår av figuren var andelen människor som försörjs i trygghetssystemet 2019 lägre 
än på åtminstone tre decennier. Vilket kan förklaras av flera saker som till exempel en över tid 
stark konjunktur men också av åldersdemografiska orsaker då stora ålderskullar gått i pension 
medan mindre kullar tillträtt på arbetsmarknaden.  
 

 
Figur 3. Helårspersoner i Samordningsförbundets medlemskommuner första halvåret 2020 
 
Samtliga kommuner i Umeåregionen har över tid följt rikstrenden med en minskade andel 
helårspersoner som försörjts i trygghetssystemet. Detta har dock skett i olika takt och från 
olika nivåer. Som framgår av figur 3 bröts den trenden för alla kommuner utom Vännäs första 
halvåret 2020. Detta som en följd av Coronapandemin. Det som skett är som tidigare nämnts 
att den öppna arbetslösheten ökat, dock ofta från låga nivåer. Samtidigt har antalet människor 
i aktiva arbetsmarknadsåtgärder minskat i Robertsfors, Vindeln och Nordmaling medan det är 
fler i Umeå, Vännäs och Bjurholm. Orsaken kan vara att man gått ut i arbete, trots pandemin 
men också att färre anvisas till aktiva insatser. Under perioden har fler fått sjukpenning 
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sannolikt också det till följd av pandemin. Samtidigt har antalet människor med sjukersättning 
minskat. Antalet människor som har etableringsersättning har minskat, vilket sannolikt beror 
på att man gått till arbete, i vissa fall reguljärt men också till stor del via extratjänster. Under 
perioden har antalet människor med ekonomiska biståndet minskat eller legat oförändrat i 
samtliga kommuner utom Umeå.  
 
Noterbart är att i små kommuner är antalet helårspersoner i en ersättningsform så få att även 
små förändringar ger stora utslag i relativa tal. Det är också viktigt att beakta att det är stor 
skillnad på hur till exempel 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 till exempel hushållens sammansättning.  

4. Målgrupper 
 
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. (Lag 2003:1210 om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser) 
 
Målgrupper inom ramen för Samordningsförbundet i Umeåregionen är personer mellan 16–64 
år som erhåller eller bör erbjudas stöd via välfärdssystemen och som av parterna bedöms vara 
prioriterad målgrupp för samverkan genom tidiga, rehabiliterande, studie och/eller 
arbetslivsinriktade insatser.  
 
Prioriterade målgrupper identifieras även via en regional årlig analys av helårsekvivalenterna 
och registerdata. 

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

6. Målbild  
 
I augusti 2019 anordnade Samordningsförbundet en workshop där politiker, chefer samt 
projektledare/utvecklingsledare/processledare m.fl. deltog. Under hösten processades sedan 
23 utvecklingspunkter fram för att utveckla den lokala samverkan. Den mest prioriterade var 
att ta fram en gemensam målbild. En arbetsgrupp tog sedan fram en målbild som antogs av 
styrelsen 2020-06-05. Målbildens syfte är att visa inriktningen för det lokala 
samverkansarbetet, främst för medarbetarna och är inte uppföljningsbar i alla delar.  
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Figur 4.  Målbild för Arbetsmarkandstorgen 
 
Målbilden består av en övergripande inriktning, ledstjärnor och ambitioner för utveckling av 
samverkan fram till 2022. I målbilden finns också mätbara mål i form av effektmål, 
resultatmål och sociala mål. Ledstjärnorna utvecklas nedan, de mätbara målen under rubrik 7 
och ambitioner fram till 2020 under rubrik 13. 
  

 
Figur 5. ledstjärnor för arbetet inom Arbetsmarknadstorgen 
 
Ledstjärnorna syftar till att utrycka en gemensam värdegrund för det samordnade arbetet inom 
arbetsmarknadstorgen. 
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7. Mål 
7.1. Effektmål 
 

Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska 
minska.2 
 
Indikator: Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga 
trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år. (Mäts i antalet 
helårsekvivalenter i förhållande till befolkning i arbetsför ålder per kommun). 
 

7.2. Strategiska mål 
 
För Arbetsmarknadstorgen 
 
I Umeåregionen finns hållbara samverkansplattformar i ständig utveckling för att tillgodose 
människors behov av fördjupat samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker 
via Arbetsmarknadstorgen. 
 
I Umeåregionen finns en hållbar samverkan för unga som saknar fullföljd 
gymnasieutbildning. 
 
För samverkan närsjukvård – NAFS   
 
I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i ständig utveckling. 
Detta via samverkansstrukturen NAFS 
 
Indikatorer för de strategiska målen: Redovisas i bilaga 1 

7.3. Individmål för arbetsmarknadstorgen  
 
Deltagarna som avslutats har gått vidare till en för individen positiv lösning3 
Indikator: 90 % av de som avslutats har gått vidare till en för individen positiv lösning4. 
 
Deltagarna som avslutat har gått vidare till arbete. 
Indikator: 35 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till arbete. 
 
Deltagarna som avslutat har gått vidare till studier. 
Indikator: 25 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till studier. 

 
2 Andelen helårsekvivalenter påverkas av väldigt många saker, såsom konjunktur, regelverk, prioriteringar, 
reformer m.m. Styrelsen har beslutat att följa utvecklingen då det är viktigt att få en ”helhetsbild” 
 
4 För individen positiv lösning är arbete, studier, fortsatt rehabilitering i annan form eller att individen är i 
behov av lösningar ex. i form av daglig verksamhet eller habilitering. Det kan också vara sjukersättning om 
arbetsförmågan inte föreligger.  
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7.4. Sociala mål för arbetsmarknadstorgen  
 

Sociala mål och indikatorer redovisas i bilaga 2. Utfallen för de sociala målen redovisas i det 
sociala bokslut som Samordningsförbundet publicerar i mars månad.  

8. Organisation  
8.1 Styrelsen 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 5 ledamöter och 8 ersättare som är 
utsedda av respektive huvudman. Styrelsens viktigaste uppgifter är: 
 
 att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen 
 att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget 
 att besluta om finansiering av verksamheter 
 att stötta och följa upp verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet 
 att granska verksamheternas nytta 
 att följa upp överenskommelsen som träffats mellan Arbetsförmedlingen, 

Umeåregionens kommuner och Samordningsförbundet 
 att prioritera och följa upp de rekommendationer som tagits fram av analysgruppen 

8.2 Kansli 
 
Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att 
leda förbundets arbete enligt den verksamhetsplan och budget som styrelsen beslutat om. Till 
stöd för arbetet finns en biträdande förbundschef som ansvarar för delar av det operativa 
arbetet. Vidare finns också en administratör anställd av förbundet och ett ekonomistöd enligt 
avtal med Umeå kommun. 

8.3 Strategisk samverkansgrupp 
 
På tjänstemannanivå finns en strategisk samverkansgrupp som är ett viktigt forum för dialog 
mellan de olika organisationerna gällande arbetslivsinriktad rehabilitering och 
arbetsmarknadsfrågor. Den strategiska samverkansgruppens viktigaste uppgifter är att på ett 
övergripande sätt följa upp, analysera och kritiskt granska den samordnade verksamheten. 
Genom sitt systematiska sätt att arbeta och genom att kommunicera tillbaka detta in i den 
egna organisationen skapar gruppen legitimitet för den samordnade verksamheten. 

8.4 Analysgrupp 
 
Styrelsen har beslutat att förbundet ska öka sin analysförmåga. Därför skapades en 
analysgrupp. Gruppens uppdrag är att ge strategiska samverkansgruppen och styrelsen 
tydligare underlag för hur läget är när det gäller människor utanför arbetsmarknaden i 
förbundets sex medlemskommuner. Detta avser människor som uppbär försörjning i 
transfereringssystemet men kan även i vissa fall röra människor utan offentlig ersättning, t.ex. 
ofrivilligt hemmasittande. Gruppen ska också avlägga rekommendationer till förbättring för 
att underlätta för människor att nå egen försörjning.  
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9. Operativ verksamhet 
9.1 Arbetsmarknadstorgen  
 
Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen består av sju integrerade samverkansarenor där 
medarbetare från de olika huvudmännen samordnar sina reguljära uppdrag genom 
samordningsteam. Samarbetet är strukturerat och tar hänsyn till de olika målsättningarna och 
uppdragen som råder inom varje organisation.  
 
Syftet med samordningen är att tidigt erbjuda unga och vuxna i behov av fördjupat stöd, en 
samordnad planering, träffsäkra och i vissa fall parallella sociala-, medicinska- och 
arbetslivsinriktade insatser samt tät uppföljning. 

9.2 Samverkansplattform primärvård - NAFS 
 
NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialtjänst är en 
organisationsstruktur för rehabiliteringssamverkan. Ingående parter är Region Västerbotten, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten i Umeå med kranskommuner. Det 
är viktigt att betona att NAFS inte är en gemensam rehabiliteringsorganisation utan 
rehabiliteringsinsatserna görs i respektive myndighets ordinarie verksamhet. NAFS startade 
2007 i projektform och implementerades i verksamheterna 2012 genom en gemensam 
överenskommelse. Överenskommelsen är reviderar inför 2020 och kommer att gälla åren 
2020 - 2021.  
 
NAFS omfattar idag 19 hälsocentraler och tre kliniker, NAFS är organiserad under en lokal 
styrgrupp där samordningsförbundets förbundschef fungerar som sammankallande och 
ordförande. Styrgruppens uppdrag är att underlätta flödet för NAFS teamen och består av 
representanter från respektive myndighet med chefsmandat, vilket är viktigt för att få tyngd i 
styrgruppsarbetet. 
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10. Årshjul 

 
Figur 6. Samordningsförbundets årshjul  
 
Samordningsförbundet arbetar efter ett årshjul som vuxit fram över åren. Årshjulet innehåller 
sammanträden för Styrelsen och Strategiska samverkansgruppen samt kompetensutveckling, 
mötesplatser och workshops.   

11. Gemensamma ambitioner fram till 2022 
 
Nedanstående 23 utvecklingspunkter utgör en gemensam ambition för utveckling av 
samverkan fram till 2022. Utvecklingspunkterna är på såväl operativ som strategisk nivå och 
hanteras med olika angreppsätt. Strategier är b.la. kompetensutvecklingsinsatser, dialog, 
diskussion, implementering av rutiner och processer, beslut i lednings och styrningsform med 
mera. Avstämning av utvecklingspunkterna sker löpande.   
 
Samordning med och för individen 
 

1. Varje individ har en tidsatt planering som är känd av alla i det professionella 
nätverket. 

2. Fler individer ska få tillgång till hälsofrämjande insatser. 
3. Alla individens övergångar från skola, mellan handläggare, insatser och ärendebärare 

ska säkras. 
4. De som är språksvaga inom det svenska språket och de med språkliga svårigheter ska 

erbjudas likvärdigt stöd som övriga. 
5. Arbetsprövning sker i ökad omfattning inom arbetsplatsförlagda insatser i reella 

miljöer.  
6. Studiefrämjande aktiviteter prioriteras. 
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Lära och Förbättra 
 

1. Det finns en väl utvecklad struktur (årshjul) över sektorsövergripande 
kompetensutveckling. 

2. Det finns en högupplöst processbild förankrad av alla parter. 
3. Samverkan optimeras genom att effektivisera med hjälp av teknik/digitalisering.  
4. Det finns en struktur för att kunna leverera inlägg i samhällsdebatten.  
5. Varje organisation tar ansvar för att bygga interna strukturer för samverkan. 
6. Frågor som utgör hinder i samverkan hanteras snabbt- genom ett ”gnisselforum”. 

 
Förtroende genom samverkan 
 

1. Beslut som påverkar verksamheten fattas alltid på faktabaserade grunder. 
2. Regionen deltar, budgeterar och prioriterar samverkan tydligt och på samma villkor 

som övriga parter. 
3. Samarbetet med arbetsgivare ökar generellt men speciellt mot bristyrken. 
4. Politiker får utbildning i samverkanskompetens. 
5. Fler relevanta aktörer kopplas till samverkansteamen.  
6. Snabbspår finns som inte innefattar rehabilitering. 
7. Samverkan utgår utifrån ett holistiskt perspektiv genom parallella insatser. 
8. Ledning och styrning av plattformarna ska stärkas. 
9. Varje organisation tar ansvar för sin roll, sitt uppdrag och sina resurser. 
10. Varje aktörs bidrag och insatser finns tydligt definierade i en 

samverkansöverenskommelse. 
11. Alla som jobbar i verksamheten har hög samverkanskompetens, vilket belönas. 

12. System för uppföljning och utvärdering  
 
En viktig uppgift för Samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp de 
verksamheter som finansieras av förbundet. För detta ändamål har styrelsen beslutat att 
använda en kombination av metoder. 
  
 Alla verksamheter inom ramen för FINSAM ska registreras i SUS – Systemet för 

uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå.  
 Från och med 2018 tillämpas social redovisning på arbetsmarknadstorgen. 
 Varje verksamhet lämnar rapporter per tertial.  
 Ibland används externa utvärderare.  
 En ytterligare metod som används är att anlita studenter för olika uppdrag.  

 
 
Inom ramen för den överenskommelse som fattats mellan Arbetsförmedlingen och 
Umeåregionens kommuner har Samordningsförbundets också åtagit sig att 
  
 följa upp analysgruppens rekommendationer  
 Koordinera uppföljning av överenskommelsen.  
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13. Budget 
 

 
 

2021 2022 2023

Intäkter
 - Försäkringskassan 5 690 5 690 5 690
 - Umeå kommun, 82,9% av  arb-bef. 2 359 2 353 2 353
 - Vännäs kommun, 5,1% av arb-bef. 146 148 148
 - Nordmaling kommun, 4,0% av arb-bef. 113 114 114
 - Vindeln kommun, 2,9% av arb-bef 83 85 85
 - Robertsfors kommun, 3,7 % av arb-bef. 106 108 108
 - Bjurholms kommun, 1,3 % av arb-bef. 37 37 37
 - Region Västerbotten 2 845 2 845 2 845
 - Anställningsstöd, AF 110 113 116
Summa intäkter 11 489 11 493 11 496

Kostnader
Kansli och styrelse
 - Arvoden ti l l  styrelsen -200 -205 -210
 - Arvoden ti l l  revisorer -50 -55 -60
 - Kanslipersonal -1 580 -1 620 -1 660
 - Ekonomihantering -370 -375 -380
 - Lokalhyra -85 -90 -95
 - Konferens och utbildning -55 -55 -55
 - Resor och Logi -55 -55 -55
 - Övrigt kontor och adm. -125 -140 -155
Summa kansli och styrelse -2 520 -2 595 -2 670

Verksamhetsnära kostnader
 - Social redovisning -35 -25 0
 - Hemsidor -40 -25 -25
 - Analys -150 -50 -50
 - Kompetensutveckling och möteplatser -260 -350 -450
Summa verksamhetsnära kostnader -485 -450 -525

Verksamheter
 - Vännäs -420 -430 -440
 - Nordmaling -420 -430 -440
 - Vindeln -420 -430 -440
 - Robertsfors -420 -430 -440
 - Bjurholm -420 -430 -440
 - Ungdomstorget -3 200 -2 800 -2 700
 - De sammanhållna insatserna för unga -950 -800 -700
 - Vuxentorget -2 625 -2 400 -2 300
 - Insats NAFS -395 -400 -410
 - Processledare integration -310 0 0
 - Reserv HFE -50
Summa verksamheter -9 630 -8 550 -8 310

Summa kostnader -12 635 -11 595 -11 505

Resultat -1 146 -102 -9

Eget kapital vid årets början 2 040 894 792

Eget kapital vid årets slut 894 792 783
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Bilaga 1 Uppföljning av strategiska mål 
 
För strategiska mål (rubrik 7.2.)  
 
För att målet ska vara uppfyllt gäller följande: Det ska finnas en beskrivning av verksamheten, en 
redovisning av året som gått, bakgrundsdata om målgruppen, resultat på individnivå i form av antal 
deltagare, nya för året, avslutade redovisat i arbete, studier, annan behovsanpassad lösning samt övriga 
avslut.  
 
I den sociala redovisningen (bilaga 2) ska deltagare på fråga 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 till minst 80 % ha gett svar på 
svarskalans tre över alternativ. Dessutom ska chefer och medarbetare på fråga 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 och 4.11 
till minst 80 % vara gett svar på svarskalans tre övre alternativ.  
 
Styrelsen accepterar i sin analys 10 % avsteg från måluppfyllelse i den social redovisningen. Styrelsen 
godtar den social redovisningen per socialt mål om svarsfrekvensen inte understiger 50 %.  
 
Styrelsen bedömer måluppfyllelsen i enlighet med en fem-gradig skala (1. Inte alls 2. Till liten del 3. Till 
stor del 5. Helt och hållet).  
 
I analysen viktar styrelsen måluppfyllelsen enlig följande ordning: 
1. Resultat på individnivå samt deltagarnas svar i den social redovisningen 
2. Medarbetare och chefers svar i den social redovisningen 
3. Beskrivning av verksamhet, redovisning av året, bakgrundsdata om deltagarna  
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Bilaga 2. Social budget 
 



Förslag mötesplan för styrelsen 2021 

 

Styrelsen 
Datum Tid   
2021-02-19 08.30-12.00 Uppföljning analys 
2021-03-26 08.30-15.00 Revisionsseminarium/ÅR 
2021-05-07 08.30-12.00   
2021-06-04 08.30-12.00 Redovisning ny analys 
2021-10-07 -- 2021-10-08 12.00-12.00 Planering med strategiska gruppen 
2021-11-05 08.30-12.00 Inför budget 
2021-11-26 08.30-12.00 Antagande VP och budget 

 



Hej alla NNS medlemmar, 
 
Visst är det ett underligt år! Vi har just haft vårt försenade årsmöte i NNS och valt nya ledamöter till 
styrelsen men det är redan dags för valberedningen att förbereda inför nästa årsmöte. 
  
Förhoppningsvis kommer vi kunna ha mötet vid ordinarie tillfälle under mars/april, vare sig det blir 
ett fysiskt eller digitalt möte eller en kombination. 
 
Därför skickar vi nu ut nomineringsanmaningar till samtliga samordningsförbund som är medlemmar 
i NNS att det är dags att nominera kandidater. 
 
Vi behöver förslag både till styrelse och revisorer. 
Framförallt är det viktigt att vi får in revisorskandidater eftersom bägge de nuvarande revisorerna 
bara är valda fram till årsmötet 2021. 
 
Vi ber er skicka nomineringarna till NNS sekreterare Charlotte med mailadress 
charlotte.kardell@linkoping.se senast den 31 januari. 
 
Bästa hälsningar 
Valberedningen/ 
Ingrid Jerneborg Glimne 
Sammankallande 
 
 
 
Ingrid Jerneborg Glimne (M) 
Regionfullmäktiges 2.e v. Ordförande  
 
Region Sörmland, 611 88 Nyköping 
Tfn: +46  070-622 60 03 
regionsormland.se 
 
 

mailto:charlotte.kardell@linkoping.se


Valda medlemmar 

De medlemmar där mandatperioden går ut, och som behöver väljas om 
till årsmötet 2021, står med kursiv text* med asterisk nedan. 

 

Ordförande: 

Omvald på 2 år 2020: Marie Svensson, RAR i Sörmland 

Vice ordförande: 

Anne-Marie Larsson*, SOF Södertälje 

Kassör: 

Kenneth Andersson*, SOF Skellefteå- Norsjö 

 

Ledamöter i styrelsen: 

Omvald på 2 år 2020: Kenneth Gustavsson, BÅD-ESÅ 

Omval på 2 år 2020: Inger Trodell Dahl, Sydnärke 

Omval på 2 år 2020: Jonas Erlandsson, Kalmar län 

Nyval på 2 år 2020: Andreas Unger, Gotland 

Nyval på 2 år 2020: Kenth Carlsson, Samspelet (Värmland) 

Fredrik Lundén*, SOF Centrala Östergötland 

Angela Fasth*, SOF Insjöriket 

Irma Görtz*, SOF Östra Östergötland 

 

Revisorer: 

Johan Fält*, Finsam Göteborg 

Anna Strand*, SOF Insjöriket 

 

Ledamöter i valberedning: 

Ingrid Jerneborg Glimne*, RAR, Sörmland 

Ewa Pihl Krabbe*, Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Karin Näsmark*, Samordningsförbundet Jämtland 

 
 
 


	Kallelse styrelsen sammanträde 2020-11-27.pdf
	PROTOKOLL styrelsen 201030.pdf
	VP SF Umeåregionen 2021-2023.pdf
	1. Inledning
	2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål
	3. Nuläge
	4. Målgrupper
	5. Vision
	6. Målbild
	7. Mål
	7.1. Effektmål
	7.2. Strategiska mål
	7.3. Individmål för arbetsmarknadstorgen
	7.4. Sociala mål för arbetsmarknadstorgen

	8. Organisation
	8.1 Styrelsen
	8.2 Kansli
	8.3 Strategisk samverkansgrupp
	8.4 Analysgrupp

	9. Operativ verksamhet
	9.1 Arbetsmarknadstorgen
	9.2 Samverkansplattform primärvård - NAFS

	10. Årshjul
	11. Gemensamma ambitioner fram till 2022
	12. System för uppföljning och utvärdering
	13. Budget
	Bilaga 1 Uppföljning av strategiska mål
	Bilaga 2. Social budget

	Förslag mötesplan för styrelsen 2021.pdf
	Valberedningsuppmaning inför 2021.pdf
	Valda medlemmar i NNS.pdf

