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Socialt
bokslut
2020

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. 
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Verksamhetsberättelse 2020
Enligt lagen om finansiell samordning ska Samordningsförbundet svara för uppföljning 
och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna inom förbundet. Som svar på detta redovisar 
Samordningsförbundet Umeåregionen för fjärde året ett socialt bokslut för Arbetsmark-
nadstorgen i Umeåregionen. Detta innefattar Ungdomstorget, Vuxentorget och Samord-
ningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. 

Samverkan är en ständig process i utveckling vilket kännetecknar det arbete som bedrivs 
i Umeåregionen. För Ungdomstorget var 2020 det elfte verksamhetsåret medan det var 
det tredje för Vuxentorget. Utvecklingen i kranskommunerna har varit fortsatt god där alla 
nu är igång med stora volymer deltagare och i stort relativt goda resultat. För Bjurholm 
var 2020 något av ett startår. 

2020 har varit ett speciellt år som präglats av två stora händelser. Den ena är pandemin 
som självklart haft stor påverkan på verksamheten och dess resultat. Att samverkan kräver 
att man träffas och det har under stor del av året varit mycket svårt att göra. Det här har 
inneburit att i stort sett alla typer av möten har blivit digitala vilket varit utmanande då 
förbundets medlemmar ofta har olika uppfattningar om vilka system som går att använ-
da eller som man får använda. Pandemin har också påverkat arbetsmarknaden på ett 
omfattande sätt. Många av de branscher som normalt varit tillgängliga för förbundets 
målgrupper har drabbats hårt av pandemin. Den andra stora händelsen som påverkat 
verksamheten är Arbetsförmedlingens reformering. Arbetsförmedlingens uppdrag håller 
på att ändras i grunden och det som tidigare gjorts i egen regi ska nu utföras av privata 
aktörer. Hur samverkan ska byggas med de nya förutsättningarna kommer att få starkt 
fokus under kommande år. 

Samordningsförbundet arbetar strategiskt med mötesplatser och kompetensutveckling. 
Ett exempel är de NAFS seminarier som genomförts årligen sedan 2007. Ett annat exem-
pel är de s.k. KUR-dagar (Kompetensutveckling i Umeåregionen) för Arbetsmarknadstor-
gens personal. Den största utbildningssatsning som Samordningsförbundet gjort under 
senare år gäller våld i nära relationer. 

Den uppbyggda primärvårdsamverkan inom ramen för NAFS har under året varit under 
hårt förändringstryck. Detta som en direkt följd av Försäkringskassans delvis förändrade 
uppdrag och reformeringen av Arbetsförmedlingen. 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. Pro-
jektets syfte är att utveckla och prova hälsofrämjande metoder/arbetssätt samt utveckla 
samverkansstrukturer för nyanlända i etableringsprocessen. Med dessa ord lämnar jag 
med spänning över vårt sociala bokslut till er läsare.

Mikael Holmlund

Förbundschef

Samordningsförbundet Umeåregionen
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Kort om Samordningsförbundet

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, 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 för-
bundschef samt en administratör. Förbundet bildades 2005 under namnet Samordningsförbun-
det Umeå och har sedan successivt växt i och med att Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors 
och senast Bjurholm blivit medlemmar i förbundet och därmed också bytt namn till Samordnings-
förbundet Umeåregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsats-
er (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 ge-
nom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveck-
ling. 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. 

Samordningsförbundets styrelse

Strategiska samverkansgruppen

Samverkanskansli

Styrgrupp 

NAFS

Styrgrupp Styrgrupp Styrgrupp 

Jobbspåren och               
hälsofrämjande 
etablering         

Samordningsteamen i 
kranskommunerna

UngdomstorgetVuxentorget

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Analysgrupp

Operativ nivå

Strategisk nivå

Beslutande nivå

T.ex Nyanlända ungdo-
mar, ÖSA, Utbildnings-
samverkan, AF/kommun 
(ev. ytterligare utifrån 
t.ex. DUA), KUR, PTSD, 
Ledarskap m.m.
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Deltagarna i siffror 
I tabell 1 redovisas antal deltagare och utfall för Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen 
totalt. I tabell 2 - 8 redovisas antal deltagare och utfall för respektive plattform var för sig. 

Tabell 1. Volym och resultat för Arbetsmarknadstorgen

Samordningsförbundet totalt Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 415 499 914

 - varav nya för året 150 177 327

Totalt antal avslutade hela året 99 111 210

Deltagaren har avslutat till en för individen positiv 
lösning

  71   79 150 71 %

 - varav till arbete   20   26   46 31%

 - varav till extratjänster     7     7   14   9%

 - varav till studier   18    16   34 23%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   21   24   45 30%

 - varav saknar arbetsförmåga     5     6   11   7%

Avbrott av hälsoskäl   15   14   29 14%

Övriga avbrott   13   18   31 15%

Tabell 2. Volym och resultat för Ungdomstorget

Ungdomstorget Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 131 113 244

 - varav nya för året 38 39 77

Totalt antal avslutade hela året 36 20 56

 Deltagarna har avslutats till en långsiktig lösning   28 15 43 77%

 - varav till arbete   12 5 17 40%

 - varav till studier   7 4 11 26%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   9 6 15 35%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 0 0 0%

Avbrott av hälsoskäl   5 4 9 16%

Övriga avbrott   3 1 9 7%
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Tabell 3. Volym och resultat för Vuxentorget

 Vuxentorget Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 185 249 434

 - varav nya för året 57 65 122

Totalt antal avslutade hela året   17 23 40

 Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning   12 17 29 73%

 - varav till arbete   3 9 12 41%

 - varav till studier   4  3 7 24%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   4 4 8 28%

 - varav saknar arbetsförmåga     1 1 2   7%

Avbrott av hälsoskäl   2 5 7 18%

Övriga avbrott   3 1 4 10%

Nordmaling Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 19 34 53

 - varav nya för året 12 20 32

Totalt antal avslutade hela året 10 16 26

 Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning   7 14 21 81%

 - varav till arbete   1 2 3 14%

 - varav till extratjänster     1 2 3   14%

 - varav till studier   2 2 4 19%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   1 4 5 24%

 - varav saknar arbetsförmåga     2 4 6   29%

Avbrott av hälsoskäl   1 0 1 4%

Övriga avbrott   2 2 4 15%

Tabell 4. Volym och resultat för Samordningsteamet i Nordmaling
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Vännäs Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 38 40 78

 - varav nya för året 20 15 35

Totalt antal avslutade hela året 14 20 34

 Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning   7 9 16 47%

 - varav till arbete  0 2 2 12%

 - varav till extratjänster     1 0 1   6 %

 -  varav till studier   3 3 6 38%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   3 3 6 38%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 1 1   6%

Avbrott av hälsoskäl   6 3 9 26%

Övriga avbrott   1 8 9 26%

Tabell 5. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vännäs

Bjurholm Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 8 7 15

 - varav nya för året 5 6 11

Totalt antal avslutade hela året 1 0 1

 Deltagarna har avslutats till en långsiktig lösning   1 0 1 100 %

 - varav till arbete   1 0 1 100 %

 - varav till studier   0 0 0 0%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   0 0 0 0%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 0 0   0%

Avbrott av hälsoskäl   0 0 0 0%

Övriga avbrott   0 0 0 0%

Tabell 6. Volym och resultat för Samordningsteamet i Bjurholm
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Vindeln Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 14 19 33

 - varav nya för året 8 10 18

Totalt antal avslutade hela året 8 11 19

 Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning   4 9 13 68 %

 - varav till arbete   0 3 3 23 %

 - varav till extratjänster     0 1 1   8 %

 - varav till studier   1 2 3 23%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   2 3 5 38%

 - varav saknar arbetsförmåga     1 0 1   8%

Avbrott av hälsoskäl   0 0 0 0%

Övriga avbrott   4 2 6 32%

Tabell 7. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vindeln

Robertsfors Kvinnor Män Totalt %

 Antal deltagare hela året 20 37 57

 - varav nya för året 10 22 32

Totalt antal avslutade hela året 13 21 34

 Deltagaren har avslutats till en långsiktig lösning   12 15 27 79 %

 - varav till arbete   3 5 8 30%

 - varav till extratjänster     5 4 9   33%

  - varav till studier   1 2 3 11%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   2 4 6 22%

 - varav saknar arbetsförmåga     1 0 1   4%

Avbrott av hälsoskäl   1 2 3 9%

Övriga avbrott   0 4 4 12%

Tabell 8. Volym och resultat för Samordningsteamet i Robertsfors
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Människor utanför arbetsmarknaden i Umeåregionen 

Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekterna av den finansiella samordningen på 
samhällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s helårsekvivalenter. Samordnings-
förbundets ambition är att bidra till 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 
ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat 
för -tidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Varje 
ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta görs för att skapa 
jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. 

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med 
full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans 
en helårsekvivalent. Det finns tillgänglig statistik för alla svenska kommuner sedan 2014 och framåt. 
Med start 2019 redovisar SCB statistik på helårsekvivalenter halvårsvis vilket innebär att redovisnin-
gen som följer avser halvåret 2020. 

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

Helårsekvivalenter som andel av befolkningen 20-64 år Umeåregionen och Riket

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Halva året 2020 

Nordmaling

19,1%
16,8%

16,7%

+ 0,1%

Bjurholm

19,7%
16,4%

16,5%

-0,1%

Vännäs

16,1% 13,3%

14.1%

-0,8%

Robertsfors

16,6%
13,7%

13,7%

0,0%

Vindeln

16,6% 14,0%

14,4%

- 0,4%

  20%

  15%

  10%

    5%

    0%

Örnsköldsvik

16,1%

15,7%

15,1%

+ 0,6%

Umeå

+ 0,6%

Umeåregionen
exkl  Övik

+ 0,5%

13,2% 11,5%

11,0%

Riket

14,9%
13,4%

12,7%

+ 0,7% + 0,5%

13,9%
12,5%

12,0%

Umeåregionen
inkl  Övik

12,3%
10,9%

10,3%

  20%

  15%

  10%

    5%

    0%
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Samtliga kommuner i Umeåregionen har över tid haft en trend där andelen helårsperso-
ner minskat, detta har dock skett i olika takt och från olika nivåer. 2020 bröts den trenden 
för riket och för Umeå, dock inte för övriga kommuner i Umeåregionen. Som framgår av 
tabellen ökar andelen helårspersoner 2020 i förhållande till föregående år i riket med 
+0,7 procentenheter. I förbundets medlemskommuner ökar det i Umeå i nästa samma 
omfattning som riket medan det i övriga kommuner är oförändrat eller minskar. Det är 
bara Umeå och Vännäs som ligger under riket av medlemskommunerna.

Ovan tabell visar förändringar per ersättningsform 2020 i jämförelse med 2019. Som vän-
tat framgår effekterna av pandemin tydligt då arbetslösheten ökat kraftigt. Den stora tren-
den i riket är att både den öppna arbetslösheten ökar såväl som arbetslösa i åtgärd. Det 
ekonomiska biståndet ökar också till viss del. Andelen människor som har sjukpenning 
minskar, men då ska man beakta att en del ersättningar kopplat till pandemin inte finns 
redovisat i helårsekvivalenterna. Människor fortsätter också att lämna sjukersättningen, 
sannolikt av åldersskäl samt etableringsersättning, sannolikt till arbete och extratjänster. 

I förbundets medlemskommuner finns stora likheter med rikstrenden men också avvikel-
ser. Vad gäller sjukpenning sker en minskning i riket, i Umeåregionens kommuner minskar 
alla kommuner utom Vindeln och Bjurholm. Kommunerna i Umeåregionen följer också 
rikstrenden vad gäller att människor lämnar sjukersättningen. Arbetslösheten ökar i alla 
Umeåregionens kommuner. Det gör också deltagande i aktiva arbetsmarknadsåtgärder i 
alla kommuner förutom Vindeln. 

Andelen människor som har etableringsersättning minskar i riket såväl som Umeåregio-
nens kommuner. Vad gäller ekonomiskt bistånd ökar andel människor i riket och i Umeå. 
I Umeåregionens övriga kommuner minskar det. Noterbart är att i många kommuner 
är antalet helårspersoner i en ersättningsform så få att även små förändringar ger sto-
ra 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 och biståndstider.

Tabell 9. Förändring per ersättningsform 2019 - 2020 i respektive medlemskommun och riket.

Riket Umeå Robertsfors Vindeln Nordmaling Vännäs Bjurholm

Sjukpenning/rehabpenning -2,4 -0,3 -1,8 1,1 -6,5 -9,6 16,7

Sjuk- och aktivitetsersättning -3,0 -4,5 -7,1 -5,6 -4,5 -5,0 -9,8

Arbetslöshet 50,9 55,0 46,9 28,0 60,0 48,5 33,3

Arbetsmarknadsåtgärder 25,2 18,3 3,0 -1,8 5,3 9,2 4,3

Etableringsersättning -20,7 -37,8 -15,4 -9,5 -28,6 -28,6 -41,2

Ekonomiskt bistånd 3,9 2,9 -7,4 -12,1 -18,3 -26,3 -23,8

TOTALT 6,5 6,5 -1,3 -2,1 -1,7 -4,8 -2,0

+0,1
-0,1
-0,4

0,0
-0,8

+0,6
+0,7

Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Vännäs
Robertsfors
Umeå
Riket
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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 2020

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 2020 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 ska gå till 
arbete.

Varav 31% (46/150) av de som fått en positiv 
lösning har gått till arbete.

25% av de ska gå till studier.

71% (150/210) av de som avslutat har gått till 
en för individen positiv lösning

90% av de som  
avslutat insatsen  ska av-
slutas till en för individen 
positiv lösning.

Deltagarna som 
avslutat har gått  
vidare till en för indivi-
den positiv lösning.

Varav 23% (34/150) av de som fått en 
positiv lösningt har gått till studier

11 personer saknar 
arbetsförmåga

Varav 30% (45/150) av de som fått en positiv lös-
ning har gått till annan åtgärd 

Varav 7% (11/150) av de som fått en positiv lös-
ning saknar arbetsförmåga och ska därför inte 
matchas mot arbete 

Varav 9% (14/150) av av de som fått en positiv lösning 
har gått till extratjänst

71% 

Fördelningen bland de (210 personer) 
som avslutat      

14% 

15% 

Övriga avbrott

Avbrott av hälsoskäl
46 personer 
till arbete 

31% 

23% 

7% 
9% 

30% 

34 personer 
till studier 

914 personer har deltagit i samverkan under verksamhetsåret 2020

• 210 personer har avslutat under 2020
• 704 personer kvar i verksamheten      

Fördelningen bland de (150 personer) som 
funnit en positiv lösning    

För individen 
positiv lösning

14 personer till 
extratjänst

45 personer 
till fortsatt 
åtgärd
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Exempel 1

Genom anpassade insatser undveks fler misslyckande
En ungdom som hade hoppat av gymnasiet två gånger aktualiserades till Samordningsteamet 
genom det kommunala aktivitetsansvaret då bedömningen var att det fanns behov av förstärkt 
samverkan. Ungdomen hade funktionsnedsättningar och kontakt med habiliteringen och det 
fanns oklarheter både gällande studie- och arbetsförmåga. Efter genomförd kartläggning och 
olika studiebesök beslutades att erbjuda arbetsträningsplats hos kommunen då den platsen 
bedömdes ha bäst förutsättningar att stödja ungdomen i arbetsträning.

Relativt snabbt framkom det stora svårigheter gällande att ta egna initiativ, förstå kraven och 
reglerna på en arbetsplats samt generellt hur arbetsmarknaden fungerar. Insatser gällande att 
stärka ungdomen i detta sattes in men efter totalt fyra månader i samverkan avslutades insatsen 
då bedömningen var att arbetslivsinriktad rehabilitering inte var aktuellt. Det var istället fortsatt 
stöd via vården som skulle prioriteras. Denna bedömning hade mest troligt tagit mycket längre 
tid om inte samordnade insatser hade aktualiserats och kunde ha inneburit att för höga krav på 
ungdomen hade resulterat i fler misslyckande både inom skola såväl som eventuellt arbetsliv.

Exempel 2

Ingen arbetsförmåga, gavs rådet att söka sjukersättning
Bakgrund
Deltagaren har varit aktuell på socialtjänsten med ekonomiskt bistånd i cirka åtta år och har 
under den tiden varit inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen i perioder. Har 
varit aktuell för åtta arbetsfrämjande insatser via Arbetsförmedlingen och/eller socialtjänsten 
men hen har slutat efter 5-30 dagars närvaro.

Fick 2017 diagnos högfungerande autism. Var aktuell för Samordningsteamet med arbetslivsin-
riktad rehabilitering 2018 men avslutades då hen var i behov av social rehabilitering och bevilja-
des boendestöd för hjälp att upprätthålla rutiner. Sökte aktivitetsersättning 2018 men fick avslag, 
bedömdes kunna ha arbetsförmåga.

Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta

SOCIALT MÅL                  INDIKATOR                                RESULTAT

Goda exempel där del-
tagare avslutats till för indi-
viden positiv lösning

Deltagarna som avslu-
tat har gått vidare till 
för individen positiv 
lösning

Fem goda exempel har redovisats

1. Genom att inte ställa för höga krav undveks miss-

lyckande

2. Ingen arbetsförmåga, gavs rådet att söka sjuker-

sättning

3. Rätt stöd av rätt aktör

4. Mångfalld av åtgärder leder vidare

5. Anpassad lönebidrag på heltid

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

- Vännäs  - 0,8%  

- Robertsfors   0,0% 

- Umeå   + 0,6%   

- Vindeln   - 0,4%    

- Bjurholm   -0,1%  

- Nordmaling   +0,1% 

Andelen människor som 
är beroende av ersätt-
ning från det offentliga 
trygghetssystemet har 
minskat i förhållande 
till föregående år (mätt 
i antalet helårsekviva-
lenter i förhållande till 
befolkning i arbetsför 
ålder per kommun). 

Andelen som är beroende av det offentli-
ga trygghetssystemet har minskat - första 
halvåret 2020. 
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Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta

Stöd vi erbjudit inom samverkansplattformarna

Fick ja i Samordningsteamet januari 2020. En tät samverkan har funnits i olika konstellationer mellan del-
tagare, Socialtjänst, boendestödjare, arbetsmarknadskonsulent, handledare på arbetsplatsen, Vuxenha-
bilitering, Arbetsförmedling samt Hälsocentral under hela perioden.

Januari-april - Arbetsprövning på arbetsplats med anpassningar med syfte att klargöra arbetsförmåga 
där arbetsmarknadskonsulent och arbetsterapeut bl.a. hade täta uppföljningar och observationer på ar-
betsplatsen. Boendestöd följde med deltagaren till arbetsplatsen så att hen fick optimala förutsättningar 
att fullfölja arbetsprövningen. Kontinuerliga flerpartsträffar under arbetsprövningsprocessen för att följa 
upp och justera för att ge optimala förutsättningar.

Maj-augusti - Flerpartsmöte då det beslutades att avsluta arbetsprövningen då hen saknade arbetsför-
måga och bedömdes vara färdigprövad. Flerpartsmöte/rådgivande samtal med tidigare parter samt 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa där det framkom att inga andra insatser behövdes som ytterli-
gare underlag, hen råddes att ansöka om sjukersättning. Samverkansträff med alla parter och läkare på 
Hälsocentral. Socialtjänst, Vuxenhabilitering samt arbetsmarknadskonsulent och arbetsterapeut lämnade 
dokumentation och sammanfattningar till läkare, dessa följde med som bilagor till läkarutlåtande. Hen 
fick hjälp att fylla i ansökan om sjukersättning. Inväntar fortfarande beslut från Försäkringskassan.

Framgångsfaktorer

• Rätt förutsättningar för deltagaren med optimalt stöd för att kunna slutföra arbetsprövning

• Tät och nära samverkan med alla parter

• Täta uppföljningar för justerande för att anpassa arbetsträning optimalt

• Att alla samverkansparter fanns till hjälp för den enskilde med dokumentation och utredningar

• Samverkansträff med läkare och övriga parter

Exempel 3

Rätt stöd av rätt aktör
En person i 20 års åldern har flyttat till Umeå från en annan del i Sverige, bl a på grund av oroligheter 
i hem och umgänge. Personen beskrivs ha svårigheter i att ta hand om sig själv, är mycket hemma och 
behöver komma vidare i livet. 

Det bokas in en första träff, förutsättningslöst för att scanna vilka behov som finns. I första mötet fram-
kommer det bland annat att personen inte har någon ekonomi, inte fullföljt särskola, från och till brukat 
droger, men också på kort tid etablerat ett socialt umgänge i stan. Handläggare förklarar vikten av att 
kunna ta kontakt med andra parter för att hjälpa personen vidare till rätt stöd.

Handläggare känner en oro kring situationen personen befinner sig i. Första steget är att vara behjälplig 
i att ansöka om försörjningsstöd och förklara vad personen behöver göra, skriva in sig på Arbetsförmed-
lingen. Vidare tar handläggare kontakt med mottagningsenheten för att konsultera kring orosanmälan 
utifrån ålder. Detta har även ungdomen och anhöriga fått information om. Att det handlar om att få till 
bra stöd kring ungdomen för att hen ska kunna bygga upp ett tryggare och självständigare liv. Utifrån 
ansökan om försörjningsstöd tar handläggare sedan kontakt med utredande handläggare på förhands-
bedömningen och ger information som bedöms viktig att förmedla. När kontakten med Socialtjänsten 
är etablerad, tar socialtjänsten över. Personen beskriver att hen har fått till en ekonomi för första gången 
i sitt liv. Hen har tro på att det kommer att bli bättre framöver. Handläggare och personen planerar en 
uppföljning 3 månader efter avslut för att kolla av att allt flyter på. Socialtjänsten utreder ytterligare insat-
ser och stöd enligt SoL & LSS. 
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Exempel 4

Bred samordning ledde till en positiv och effektiv process
Mio har vuxit upp i en stor familj med separerade föräldrar. Mio har även bott hos olika fosterfa-
miljer och flyttat en hel del i sitt liv. Tonåren var tuffa med mycket alkohol från tidig ålder och rela-
tioner som inte var bra. Mio blev också utsatt för våld ett antal gånger. Skolgången fungerade inte 
alls under dessa förhållanden då han hade låg frånvaro i högstadiet och hoppade av på gymna-
siet. Mio har ångest, självskadebeteende och socialfobi men är inte utredd i övrigt. Han funderar 
på framtiden, han vill arbeta men han törs inte. 

Kontakten etablerades efter ett besök på vårdcentralen. Efter några samtal med handläggare 
kopplas en samtalskontakt och en dietistkontakt in från primärvården. Handläggare får följa med 
på dessa möten då han inte vågar gå själv. 

Mios kontakt med verksamheten består till en början bara av individuella träffar då han vill delta i 
gruppverksamheten men känner för mycket ångest inför det. Mio har flera mål som han vill uppnå 
men just nu känns det svårt. 

Efter tre månader startar Mio en gruppaktivitet och har som mål att vara med på de mer utmanan-
de gruppaktiviteterna längre fram. Mio klarar knappt av att svara på tilltal då han träffar andra. Att 
bara säga sitt namn är ångestladdat. Men Mio fortsätter att utmana sig och har bra närvaro. Även 
om det är jobbigt att prata så vill han ändå närvara. Mio känner sig glad då han nyligen fixade att 
åka buss själv. Att kommunicera med handläggare går väldigt bra. 

Mio har en önskan om att komma igång med träning men efter en längre tid av motivation så be-
stämmer sig Mio att hen vill göra ett studiebesök å en lokal som resulterar i att han börjar prövar 
aktiviteter han aldrig gjort förr. 

Efter ett år börjar Mio hos en arbetskonsulent på Ungdomstorget. På flerpartssamtalet bestäms 
det Mio ska få hjälp med en ansökan till socialtjänsten om försörjningsstöd.

Ett läkarbesök mynnar ut i att Mio får prova på medicinering som visar sig ge mycket goda effek-
ter på Mio.  Handläggare upplever att Mio nu vågar utmana sig mer i sociala sammanhang och 
deltar i samtalen med andra på ett annat sätt än tidigare. 

Verksamheten har, tillsammans med Mio, samarbetat med primärvården sedan start och det har 
funnit flera frågeställningar som leder till att de skickar en Remiss till psykiatrin för utredning. 
Slutligen så får Mio göra en bred utredningen via psykologen på Ungdomstorget och som sedan 
presenteras för alla inblandade i Mios nätverk. 

I dagsläget är Mio på väg ut i en arbetsprövning men den första handläggaren kommer att finnas 
kvar under en övergångsperiod samtidigt som det sker regelbundna uppföljningar med hela 
nätverket. På Ungdomstorget så kopplades Ungdomstorgets socionom in. Mio är fortfarande 
nervös men samtidigt väldigt motiverad till att komma ut i arbetslivet. Det som är synd är att Mio 
får vänta länge på en möjlig arbetsprövningsplats. Under tiden fortsätter han med sin planering 
att bibehålla rutiner. Mios vilja och motivation till att komma vidare i livet har varit en viktig faktor 
till att nå målen även om det varit väldigt jobbigt många gånger. Detta tillsammans med det nära 
samarbetet mellan nätverket har gjort ett processen blivit relativt kort och Mio har inte behövt 
uppleva känslan av nya ”misslyckanden”. Rätt aktörer har också kopplats på i rätt läge. Nu hoppas 
vi bara på att Mio, inom kort, får komma ut på en arbetsplats och påbörja steget mot arbete och 

egen försörjning!

Exempel 5

Anpassad lönebidrag på heltid
Inkopplade aktörer: arbetsmarknadskonsulent och jobbkoordinator, försörjningsstöd, habilite-
ringen, Arbetsförmedlingen (arbetsförmedlare och fysioterapeut), Galaxen Bygg, godeman. 

Bakgrund
Gäller en deltagare som har ryggmärgsbråck och som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden 
trots gedigna utbildningar som CNC-operatör och elektriker.

Har inte fått göra någon praktik inom sina utbildningar och har tidigare har det varit svårt att 
hitta en arbetsträningsplats. Deltagaren hade därför ett bristande självförtroende då hen kom till 
arbetsmarknadskonsulent på Vuxentorget.



16

Började arbetsträna på en intern plats med bland annat support där hen fick stärka sig och komma in i 
en rutin. Det är en fin progress och jobbkoordinator kopplas på för att söka en extern plats inom delta-
garens kompetens för att komma ännu närmare arbetsmarknaden. 

Vid ett arbetstidsutbud på 50% börjar deltagaren arbetsträna på ett väletablerat företag inom industrin. 
Utifrån deltagarens bakgrund kopplas Galaxen bygg på som ett stöd i processen och har en dialog med 
arbetsgivaren gällande anställning.  

Arbetsförmedlingen kopplar även på fysioterapeut som är behjälplig med arbetshjälpmedel i samråd 
med deltagaren och arbetsgivaren. Deltagaren utökar successivt i tid och är på slutet av arbetsträningen 
uppe på heltid.

Från våren kommer deltagaren att få en anpassad lönebidragsanställning på heltid till att börja med 6 
månader. Arbetsuppgifter:  Sortera, paketera och reparera kablar samt viss support.

Framgångsfaktorer

Inhämtade från det professionella teamet (Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, habiliteringen, arbets-
marknadsavdelning)

• Processbärare håller i processen agerar spindeln i nätet (håller i och håller ut) i dialog med 
ärendebärare och vem som gör vad. 

• Processbärare i samråd med ärendebärare kopplar på rätt insats vid rätt tidpunk

• Bra samverkan där alla professioner är delaktiga och engagerade och arbetar tillsammans för 
att   föra processen framåt utifrån sin profession och även tänka utanför boxen.

• När det kommer upp saker på uppföljningar tillsammans med teamet så löser vi problemen/
frågorna det vill säga ingen långbänk.

• Bra stöd av jobbkoordinator att hitta en lämplig plats externt utifrån kompetens.

• Kopplar på Galaxen bygg utifrån deltagarens utbildningsbakgrund som är behjälplig i dialo-
gen med arbetsgivaren och facket.

• Bra samarbete mellan arbetsmarknadskonsulent, Arbetsförmedlingen och Galaxen bygg 
tillsammans med företaget.

• Arbetsförmedlingen kopplar på fysioterapeut som är behjälplig med hjälpmedel i dialog med 
arbetsgivaren.

• Väldigt motiverad deltagare, plikttrogen och socialt kompetent.

• Alla professioner TROR på att individen kan ”lyckas” med rätt förutsättningar och stöd.

• Det professionella nätverket är lyhörd för deltagarens önskemål och att utveckling (av ökad 
arbetstid) sker i hens takt.
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Målområde 2 • Samverkan

SOCIALT MÅL                   INDIKATOR                               RESULTAT

80 % av styrelsen/för-
bundscheferna och styr-
grupperna som svarat på 
frågan, ”Har ni en strategi 
för hur ni arbetar med 
uppföljning och utvärde-
ring av de samordnade 
rehabiliteringsverksamhe-
terna?” ska svara JA

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. 

82% (9 av 11) av styrelsen/förbundscheferna 
som svarat på frågan har svarat JA.

57% (13 av 23)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat JA.

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

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

48% (11 av 23)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet.

65% (15 av 23)  av dem i styrgrupperna som 
svarat på frågan har svarat: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet.

uyu
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Målområde 2 • Samverkan

Goda exempel på att 
samordnade 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.

3 goda exempel har redovisats:

1. Fungerande arbetsuppifter i sociala företag

2. Ökat samspel med företag och föreningar

3. Pandemin bromsar trots detta samverkan 
med ny aktör 

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. 

86% (89 av 104) av personalen som svarat på 
frågan har svarat: till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet.

Exempel 1

Fungerande arbetsuppifter i socialt företag 
Kranskommunerna har tyvärr inte alltid möjlighet att utveckla sina egna verksamheter så att de 
kan tillhandahålla alla olika typer av arbetsuppgifter som passar alla olika typer av funktionsned-
sättningar. I vår kommun finns dock ett socialt företag som kan erbjuda just den typ av arbetsträ-
ningsuppgifter som vi själva saknar och de är en viktig kompletterande aktör i vårt dagliga arbe-
te. Exempelvis diskuteras nästan alltid deras arbetsplats vid Samordningsteamets möten gällande 

lämplig placering för nya aktualiseringar.

Exempel 2

Ökat samspel med företag och föreningar

Jobbsteget och arbetsmarknadsenheten har under 2020 samverkat kring företagskon-
takter och håller på att bygga upp en hållbar struktur för hur vi tillsammans kan få bättre relatio-
ner med företag och föreningar för att skapa fler möjligheter för individerna. Vi har återkomman-
de samverkansträffar kring detta och vi ska i februari ha en digital jobbmässa tillsammans med 

arbetsförmedlingen.

Exempel 3

Pandemin bromsar trots detta samverkan med ny aktör
Vi har under senaste året inte kommit framåt överhuvudtaget även om vi i årets inled-
ning hade sådana ambitioner. Det går inte att gå förbi pandemin och företagens och 
föreningarnas frustration om hur läget kommer vara efter pandemin. Nytt tag efter vac-
cineringen. Vi har alldeles i slutet av året hittat en aktör som är intresserad av att delta i 
anordnandet av insatser/verksamhet för personer som står utanför samhället.

SOCIALT MÅL                    INDIKATOR                             RESULTAT
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Målområde 2 • Samverkan

Goda exempel på att det 
systematiskt tillvaratas 
erfarenheter kunskaper 
och synpunkter såväl från 
enskilda deltagare/brukare 
och från brukarorganisa-
tioner eller grupper av 
deltagare.  

Två exempel har redovisats

1. ”Våga fråga om våld”

2. Hur ska vi hämta in bättre omdömen än med 
SUS och SoR? 

Exempel 1

”Våga fråga om våld”

Under året så har Samordningsteamet infört ”våga fråga om våld” som en stående punkt på 

dagordningen. Här får alla parter möjlighet att lyfta erfarenheter, kunskaper, utbildningar samt ett 

forum för att oidentifierbart även diskutera ärenden som man stött på i sitt arbete.

Exempel 2

Hur ska vi hämta in bättre omdömen än med SUS och SoR
Funderingar pågår på hur vi ska kunna hämta in bättre omdömen/insikter än vad Sus och SoR 

lyckas med.

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 (77/104)            77%

SOCIALT MÅL                 INDIKATOR                                  RESULTAT

Deltagarna  (72/82)                                88 %

88% har svarat: till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet. 

77% har svarat: till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 
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Målområde 2 • Samverkan

Goda exempel att 
rundgången har bru-
tits.

Rundgången har brutits. Sex goda exempel har redovisats

1. Visstidsanställning ledde till självförsörjning

2. Yrkesutbildning ledde till självförsörjning

3. Deltagaren utreds, söker sjukersättning som 
beviljas

4. Deltagaren utreds, söker sjukersättning som 
beviljas

5. Extratjänst är den positiva lösningen

6. Nu är personen ute i arbete för första gång-
en i sitt liv och självförsörjande.

Exempel 1

Visstidsanställning ledde till självförsörjning
Socialtjänsten aktualiserade en individ, drygt 30 år gammal, som med anledning av funktions-
nedsättningar aldrig stått till arbetsmarknadens förfogande och hade sin försörjning via försörj-
ningsstöd hos socialtjänsten. Socialtjänsten hade under ett par års tid haft uppföljande samtal 
med vårdgivare som så småningom bedömde att en försiktig arbetslivsinriktad rehabilitering 
skulle kunna påbörjas. Efter cirka ett års tid i förstärkt samverkan med kartläggning och ar-
betsträning hade deltagaren gradvis byggt upp sin arbetsförmåga och uppvisade en arbetsför-
måga som uppgick till 50 % av heltid. Individen erbjöds en särskilt anpassad visstidsanställning 

och blev utifrån detta självförsörjande.

Exempel 2 

Yrkesutbildning ledde till självförsörjning
Bakgrund
Personen aktualiserades i Samordningsteamet utifrån behov av praktik och stöd kring fortsatta 
studier. Personen har gått Språkintroduktion, men pga för hög ålder var denne inte behörig till 
gymnasiestudier. Detta var en stor besvikelse för personen, som under tiden på Språkintroduk-
tion hade en plan för framtiden. Detta alternativ fanns dessvärre inte inom Vuxenutbildningen. 
Personen har en komplex familjesituation, sömnsvårigheter, oro, skulder. Har även en stor 
ambivalens inför framtida yrkesval. Personen blev i samma tid aktuell på ekonomiskt bistånd. 
Personen har även en kontaktperson inom socialtjänstens Vuxenenhet.

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

98% (80/82) 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

Goda exempel där verk-
samheterna har identi-
fierat och återkopplat 
utvecklings- 
områden hos samverkans-
parterna.

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

Inga goda exempel har redovisats
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Målområde 2 • Samverkan

Motiv till insatser
Vägledningssamtal för vidare studier. Praktik för att prova på arbete, komma i socialt sammanhang och 
finna rutiner. Studiebesök hos utbildningsanordnare.

Januari 2020: Personen aktualiseras efter att tidigare under hösten haft möte med studie- och yrkes-
vägledare samt varit på studiebesök på en kommunal yrkesutbildning. Personen blev beviljad studier 
vid den aktuella utbildningen, men tackade sedan nej eftersom det inte motsvarade förväntningarna. 
KP bistår med inskrivning hos Arbetsförmedlingen, personen blir inskriven i Jobb- och utbildningsga-
rantin för unga.

Våren 2020: Personen har upprepade vägledningssamtal, gör studiebesök med praktiksamordnare 
samt KP på arbetsplatser som kan erbjuda praktik utifrån sysselsättningskrav från AF och socialtjäns-
ten. Inget av detta leder vidare till praktik då personen inte har motivation. Dock finner personen en 
utbildning som denne vill gå, och beviljas också utbildningen med start hösten 2020.

Sommaren 2020: Personen får sommarvikariat inom omsorgen i hemkommunen, vilket stärker självför-
troendet. Hösten 2020: Personen påbörjar yrkesutbildningen med studiemedel från CSN, och blir på 

så sätt självförsörjande.

Exempel 3

Deltagaren utreds, söker sjukersättning som beviljas
Deltagaren upptas i samordningsteamet år 2018 för att se om deltagaren har en arbetsförmåga för 
att kunna ta ett arbete på den regionala arbetsmarknaden och vilka eventuella anpassningar som kan 
behövas. Samverkansaktörer är Region Västerbotten, vuxenhabiliteringen råd och stöd, försäkrings-
kassan och arbetskonsulent. Vi lägger en planering tillsammans och arbetskonsulent påbörjar en 
kartläggning. Deltagaren har ingen gymnasial bakgrund och har haft svårigheter med skolan delvis på 
grund av sin diagnos. Deltagaren har haft en aktivitetsersättning som övergått till sjukpenning i särskil-
da fall. I vuxen ålder får deltagaren pålagringar av kronisk smärta och fysiska symtom där olika medici-
ner prövats utan vidare resultat. Under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen testas olika varianter av 
medicinering för att vi ska kunna följa planeringen och gå ut i en arbetsträning. Denna dialog förs mel-
lan läkare, råd och stöd samt arbetskonsulent utifrån att arbetskonsulent ser under kartläggningens 
gång att eventuellt annan medicinering kan ge resultat. Särskilda anpassningar görs på den tilltänkta 
arbetsplatsen och vi gör ett studiebesök. Arbetskonsulent signalerar i början på 2020 till aktörerna 
att deltagarens hälsa kraftigt försämrats och vi har en flerpart med alla samverkansaktörer. Arbetskon-
sulent beskriver att det finns en stor risk att kliva ut i en arbetsträning trots att det är väl anpassat och 
läkaren beskriver att det inte finns någon ytterligare medicinering att testa. Vi ser tillsammans en risk i 
att hälsan både fysiskt och psykiskt kan försämras och att andra kroniska symtom kan uppstå. Samtliga 

parter i samverkan är eniga om att avsluta och deltagaren söker sjukersättning som beviljas. 

Exempel 4

Deltagaren utreds, söker sjukersättning som beviljas
Deltagaren bor i en kranskommun i egen lägenhet. Släkten bor på annan ort, kompisarna 
träffar han bara på nätet. Han har under många år varit drabbad av psykisk ohälsa och har 
även en NEP-diagnos. Han har också problem med sina knän och i bröstkorgen. Blir mycket 
orolig när han får fysiska smärtor. Han tränar på gym och har medicinerat men mår ändå inte 
bra. Hen har provat att studera flera gånger men har inte slutfört någon gymnasieutbildning. 
Menar att hen inte hade gjort någon tillräckligt bra research och valt fel gymnasieutbildning 
två gånger. Mådde då psykiskt väldigt dåligt och avbröt. Inskriven i JOB på Arbetsförmed-
lingen mer än 700 dagar. Hen har av Arbetsförmedlingen anvisats till flera insatser. Har haft 
sommarjobb på hemorten. Fick slut på dagar med aktivitetsstöd så hen beviljades försörj-
ningsstöd och har därför deltagit i aktivitet inom kommunal verksamhet. 

Hen aktualiserades till samordningsteamet av arbetsförmedlingen i februari 2020. Vid fler-
partssamtal deltog arbetsförmedlare och socialsekreterare. Från socialtjänstens sida men-
ade man att hen har goda förmågor, både teoretiskt och praktiskt, och kanske kan komma 
fram till vad som är hans nästa steg mot egen försörjning. Detta med kombinerat stöd av 
den pågående aktiviteten (söka jobb, skriva cv, coachande samtal mm) och kartläggning av 
arbets- och studieförmågan av arbetskonsulent.
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I vägledningssamtal framkom att hen inte längre är inställd på ett praktiskt yrke utan en 
specifik inriktning inom IT. Hen bestämde sig för en mer grundlig research den här gång-
en. Med hjälp av SYV på gymnasieskolan och egna kontakter hittade han precis en sådan 
utbildning i Mellansverige. Hen fick veta vilka studier som saknades för att komma in där, 
läste in en preparandkurs och några sommarkurser för att ha tillräckliga poäng för att få 
CSN-lån. 

Tack vare samverkan mellan Arbetsförmedlingen (JOB), socialtjänsten (försörjningsstöd 
och dagliga träffar/aktiviteter med coach) och arbetskonsulent (kartläggningsfrågor) kän-
de sig hen redo att efter ca tre månader våga språnget att söka en utbildning på yrkeshög-
skola i en annan del av landet. 

Deltagaren menar att det var en framgångsfaktor att hen fick en ”knuff” för att i lugn och ro 
ta itu med sin önskan om att studera till den här typen av IT-specialist. Har under vår kon-
takt fortfarande haft psykiska svackor men klarat att komma igen. Hen startade utbildning-
en hösten 2020 och har nyss börjat sin andra termin av fyra och tycker att det går framåt. 
Hen avslutades i samordningsteamet efter ca tre månader av utbildningen och chansen att 
rundgången har brutits är stor.

Exempel 5

Extratjänst är den positiva lösningen
Personen är mellan 25 och 30 år gammal och uppvuxen i nuvarande kommun, föräldrar 
och syskon finns boendes på orten. Personen har haft en instabil och otrygg uppväxt 
där det förekommit både missbruk och våld i hemmet. Personen har diagnos ADHD och 
medger ett långvarigt alkoholmissbruk. Personen genomgick en frivillig behandling för 
alkoholmissbruk på behandlingshem under år 2017. 

Personen bor i en lägenhet med socialt övergångskontrakt och har i huvudsak försörjt sig 
med ekonomiskt bistånd sedan år 2011, under vissa perioder av dessa år aktivitetsstöd 
med kompletterande ekonomiskt bistånd. Under de perioder personen ej berättigats eko-
nomiskt bistånd har personen i huvudsak försörjt sig med aktivitetsstöd. 

Personen har skulder hos Kronofogden. Sedan personen blev aktuell med ekonomiskt bi-
stånd år 2011 har personen under en majoritet av tiden haft arbetsfrämjande insatser från 
socialtjänsten eller anvisade praktikplatser genom Arbetsförmedlingen. Dessa har ofta 
präglats av hög andel ogiltig frånvaro med konsekvenser som avdrag och avslag. 

Utifrån att personen ej bedöms klara av att hantera och strukturera sin hemmiljö och att 
personen bedöms sakna förmåga till att strukturera och organisera sin ekonomiska situa-
tion så har personen sedan hösten år 2020 boendestöd i hemmet.

Personen har varit aktuell i samordningsteamet under år 2020, där samverkande parter 
varit socialtjänst, arbetsförmedling och kommunens arbetsmarknadsenhet. Samverkans-
parter har haft gemensamma flerpartsmöten med personen och gemensamt arbetat mot 
att den enskilde skall få en avlönas sysselsättning. Personen har under sommaren år 2020 
erbjudits och påbörjat en extratjänst inom kommunens verksamhet. Personen är idag 
självförsörjande med ett fungerande och avlönat arbete.

Målområde 2 • Samverkan

Exempel 6

Nu är personen ute i arbete för första gången i sitt liv och självförsörjande.
Bakgrund
Man i dryga 40 kommer till Torget som en möjlighet att komma vidare mot egen försörjning 
i en bra takt.  Andra generationen av tunga missbrukare. Debuterade i detta redan vid 8 års 
ålde. Har under hela sitt liv varit i kontakt med droger och kriminalitet. Ingen yrkeserfarenhet 
utöver 8 månader på en däckfirma i praktik. Detta för 15 år sedan .
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Målområde 2 • Samverkan

Funktionsvariationer:
Diagnoser: ADHD samt personlighetsstörning. Ett ytterligare hinder och påverkande va-
riation är att denna person är allmänt känd i vår stad utifrån familj och eget missbruk och 
kriminalitet vilket är en stor och svår påverkan i hans möjligheter att komma ut i arbete. Samt 
att personen alltid varit i myndigheters omsorg på ett eller annat sätt sedan tidig barndom. 
Aldrig haft en norm in i samhället. Personen kommer och har en vilja och insikt i att det be-
hövs en förändring och att det finns en möjlighet till det via Torget men att det kan vara svårt 
på egen hand.

Insatsen som är konsulent har tidigare erfarenhet tillsammans med personen och ser en otro-
lig mognad och större insikter än tidigare i livet. Metoden ST startar med en kompetensprofil 
för att genomlysa egenskaper och vad som kan behöva få ett större stöd kring .

Då det inte finns någon som helst yrkeserfarenhet på det vanliga sättet så används i profilen 
möjlighet att använda det som varit livet för denna person i en möjlighet att själv hitta insikter 
och egenskaper ur det gamla för att föra in styrka i det i den nya satsningen för personen.
Samt få insikter som är tydliga i hur man kan använda de positiva egenskaper som finns på 
en arbetsplats.

Kontakt med Torgets koordinator under resans gång för en så optimal matchning mot ar-
betsplats som möjligt. Då den sociala belastningen är oerhört belastande i möjligheten att 
komma vidare. I slutet av profilen så kommer en matchning in som koordinator tänker kan bli 
jättebra. Vi tar ett ärligt möte med arbetsgivaren. Där man säger ja till en prövning av perso-
nen i fråga på en låg nivå, 25%.

Vi följer upp kontinuerligt, ökar arbetstiden då det gått närmare ett år och kopplar upp 
arbetsförmedlingen då arbetsgivaren har sett personens sociala och arbetande egenskaper 
och är villig att anställa  utifrån kompetens och är dessutom villig att utbilda och ge personen 
fullt inträde i arbetet.

AF tar ett grepp om möjligheten och konsulent hänger kvar då arbetsgivaren vill ha den möj-
ligheten under en period. Körkort behövs då personen arbetar på en plats där det behövs, 
möjligheten att få stöd till start mot det ges av Torget då det finns en sån möjlighet där och 
då. Arbetsgivaren kommer att kunna gå in och ge det fullt ut framåt.

Efter 6 månader av anställning så avslutar Torget sin insats . Personen är då ute i arbete på 
100% Hen har bidragit med mognad styrka samarbetsvilja insikter och en oerhört god förmå-
ga att visa sina styrkor på arbetsplatsen.

Torget har bidragit till framgången med en mycket bra matchning av koordinator, metod 
ST som gav möjligheter till insiktsprocessen för personen . Arbetsförmedlingen mötte upp i 
precis rätt tid med anställningsvillkor och möjligheter för personen. Så nu är personen ute i 
arbete för första gången i sitt liv och självförsörjande.

 SOCIALT MÅL                 INDIKATOR                            RESULTAT

Goda exempel på iden-
tifierade och hanterade 
rehabiliteringshinder.

Rehabiliteringshinder 
har identifierats och 
hanterats och ska  
spridas vidare

Inga exempel har redovisats
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Målområde 3 • Deltagarnytta

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.

90 % 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.

85% (70/82) 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% (63/82) av deltagarna som svarat på frå-
gan: ”Har det stöd du fått, hjälpt dig att hante-
ra din livssituation?”  har svarat: till stor del, 
till mycket stor del eller helt och hållet.

77% (63/82) har svarat JA på frågorna: ”Jag 
känner mig mer redo att arbeta eller studera” 
eller ”Jag har hittat en annan lösning som pas-
sar mig” och anses därmed ha svarat att de 
känner sig positiva inför framtiden

78% (64/82) 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.

SOCIALT MÅL                    INDIKATOR                              RESULTAT
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”Med tanke på var jag var i livet för 1år 10mån 
sedan så känns det här nästan osannolikt. Den 
hjälp jag fått av dig och en handfull andra är helt 
ovärdelig och också avgörande för min framtid, 
för ensam hade jag inte klarat det här, antagligen 
inte ens levt idag. Jag är oerhört tacksam!"
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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 %*

(80/104)                                                 77% 

(73/104)                                          70%

(69/104)                                      66% 

(81/104)                                               78% 

(96/104)                                                                92% 

(74/104)                                          71%

(93/104)                                                           89%

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 4 • Medarbetarnöjdhet

MÅL        INDIKATOR                  RESULTAT

60 %

91% (21/23) av ledamöterna i styrgrupperna 
som svarat på frågan: ”Jag anser att vi i sam-
verkansplattformen 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 (16/23)                    70%               

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 (79/104)                     76%

81% (84/104) av de som svarat på ”Den lo-
kala 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.

65% (15/23) 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 5 • 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 sam-
ma 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 
jämlikhet och frånvaro av diskriminering.

SOCIALT MÅL             INDIKATOR                        RESULTAT

Jämställd könsfördening, 
40%-60%, bland  
deltagarna

Jämn representation  
i Samordningsför- 
bundets verksamhet. Män (499)                      55%

Jämställd könsfördening, 
40-60 bland  
personalen Män 20%   

Kvinnor                                                     80%

Jämställd könsfördelning, 
 40-60 i samordnings- 
förbundets styrelse

Män                      40%                

40%

Målzon*

Kvinnor                               60%

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

60%

Kvinnor (415)      45%

99% (103/104) 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. 

99% (81/82) 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                                      60%

Kvinnor               40%    
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Män                                      60%

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           53%

Män          47%

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

Jämställd verksamhet

Kvinnor  (33/44)                              75%

Män  (30/37)                                            81%

Kvinnor  (38/44)                                          86%

Män  (31/37)                                         84%

Skillnad  
2%

Kvinnor  (37/44)                                        84%

Män  (26/37)                                 70%

Skillnad  
14%

Kvinnor   (43/44)                                                     98%

Män  (37/37)                                                             100%        

Skillnad  
2%

Kvinnor  (35/44)                                   80%

Män  (28/37)                            76%

Skillnad  
4%

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 %

Kvinnor     43%

Män                      57%

Skillnad  
6%
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Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen fastställde för verksamhetsåret 
11 indikatorer med vilka man skall mäta jämställdheten vad gäller jämställd represen-
tation och jämställd kvalitet i verksamheten. Av 11 indkatorer fick 10 ett positivt utfall.

Förbundets verksamhet får därmed 91% måluppfyllelse (10/11) för år 2020. Det vill 
säga jämställdhets index 91.

Målområde 5 • Jämlik samverkan

JÄMSTÄLLDHETS index

2020
JÄMSTÄLLDHETS index

M
ÅL: index 80

91
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100 % av de deltagare som 

svarat på frågan, ska ha 

svarat nej på ”Har du blivit 

diskriminerad på grund av 

kön, ålder, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning, sex-

uell läggning, könsidentitet 

eller bristande tillgänglig-

het?” 

Målområde 5 • Jämlik samverkan

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

MÅL      INDIKATOR                  RESULTAT

Diskriminering, noll-tolerans

ALLA har
svarat NEJ

Kön

100% (67 av 67) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av kön?” har svarat NEJ.

Ålder

ALLA har
svarat NEJ

100% (61 av 61) av de som svarat på  
”Har du blivit diskriminerad på 
grund av ålder?” har svarat NEJ.

Religion

ALLA har
svarat NEJ

100% (60 av 60) av de som svarat på  
”Har du blivit diskriminerad på 
grund av religion” har svarat NEJ.

Funktionsnedsättning

ALLA har
svarat NEJ

100% (60 av 60) av de som svarat på  
”Har du blivit diskriminerad på grund 
av funktionsnedsättning?” har svarat NEJ.

Sexuell läggning

ALLA har
svarat NEJ

100% (60 av 60) av de som svarat på  
”Har du blivit diskriminerad på grund 
av sexuell läggning?” har svarat NEJ.

Könsidentitet

98% har
svarat NEJ 98% (59 av 60) av de som svarat på  

”Har du blivit diskriminerad på grund 
av könsidentitet?” har svarat NEJ.

Bristande tillgänglighet

98% har
svarat NEJ 98% (58 av 59) av de som svarat på  

”Har du blivit diskriminerad på grund
av bristande tillgänglighet?” har svarat NEJ.

98% har
svarat NEJ

Etnicitet

98% (59 av 60) av de som svarat på 
”Har du blivit diskriminerad på 
grund av etnicitet?” har svarat NEJ.
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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


