
   
 

2022-02-21 
 

    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens och strategiska samverkansgruppens sammanträde 2022-02-25 
klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte 
___________________________________________________________________ 
 
Del 1. Vid första delen av mötet deltar både styrelsen och Strategiska samverkansgruppen.  

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av justerare 

 

3. Presentationsrunda  

 

4. Föregående protokoll (bilaga 1) 

 

5. Förslag modell systematisk samverkan i Umeåregionen (bilaga 2) 

En mindre arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på att systematisera 

analysarbetet inom ramen för samordningsförbundet. Under denna punkt 

presenteras förslaget och diskuteras sedan i grupper. 

 

6. Paus 

 

Del 2. Styrelsen och strategiska samverkansgruppen sammanträder var för sig  

 

Fortsättning styrelsen 

 

7. Systematisk samverkan i Umeåregionen, nästa steg – Diskussion 

Diskussion om nästa steg.  

 

8. Aktuellt från Nationella nätverket för Samordningsförbund – NNS och 

Nationella rådet – NR  



A/ NNS har efterfrågat nomineringar till styrelsen. Frågeställningen är om 

förbundet ska nominera till NNS styrelse. 

B/ NNS har årsmöte i slutet på maj/början på juni. Vilka ska representera 

förbundet?  

C/ Nationella konferensen den 5-6 april (digital), vilka ska delta? 

E/ Vårt värdskap för den nationella konferensen skjuts upp ytterligare ett år   

 

9. Medlemsrepresentation i Samordningsförbundets styrelse (bilaga 3) 

Nationella rådet har för flera år sedan gått ut med information om att förbunden 

kan göra avsteg från lagstiftningen kring medlemsrepresentation i förbund med 

många medlemmar. Detta har lett till att vissa kommuner har företrätts av andra 

kommuner i förbundsstyrelsen. Nationella rådet har nu kommit fram till att det 

inte är möjligt enligt Finsamlagen. Vårt förbund berörs av detta och därför 

måste frågan behandlas av styrelsen.  

 

10. Övriga frågor 

 

11. Utcheckning 

 

12. Mötets avslutande 

 

Fortsättning Strategiska samverkansgruppen 

Eftersom Mikael deltar vid styrelsen andra del av sammanträdet leder Helen mötet.  

 

1. Inriktning på gemensam kompetensutveckling 2022 - 2023 

 

Vi behöver diskutera vilka gemensamma kompetensutvecklingsbehov som finns i samverkan 

och ta ut en inriktning. Punkten delas upp i tre delar:  

 

- Katarina föredrar de förslag på gemensam kompetensutvecklingsinspel som lyfts av 

parterna hittills  

- Runda alla parters syn på behov  

- Dialog om inriktning och prioriteringar 

   

2. Övriga frågor 

 

3. Mötet avslutade 

 

 











Systematisk samverkan i 
Umeåregionen

Arbetsmaterial 



Problembild



Brister med nuvarande upplägg
• Nuvarande system med strategiska dokument hänger inte ihop från den övergripande 

indikatorn (helårsekvivalenter) ner till beslutade aktiviteter
• Vi verkar i en kontext med ständiga förändringar i alla högre takt, detta ställer krav på en 

ökad omvärldsbevakning
• Vi behöver i högre grad eftersträva en likvärdig service, vilket inte behöver innebära lika 

service
• Vi har stora behov av en ”gemensam karta”
• Vi har ett system där vi i för hög grad följer upp aktiviteter istället för indikatorer
• Vi har minst tre olika styrdokument som är delvis överlappande och där vi saknar en tydlig 

systematik som kan leda till otydlighet i ledning och styrning  
• Av de nuvarande bygger bara ett styrdokument i grunden på verkligt analyserade behov, 

d.v.s. analysgruppens rekommendationer
• Analysgruppens arbete är bäst underbyggt men har lägst legitimitet
• DUA är byggd på en mall som är svår att greppa och att följa upp
• Det saknas viktiga parter
• Överenskommelsen tar inte på ett tydligt sätt tillvara hela regionens (UR) utmaningar 
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Avgränsning 

Samverkansstrukturen avser insatser/aktiviteter för individer i behov av samverkan i 2-4 part för sitt 
inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Alla aktiviteter inom strukturen ska bidra till 
arbetslinjen och arbetskraftsförsörjning

Den geografiska ytan är  Umeåregionen exklusive Örnsköldsvik.

Deltagande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten, Kriminalvården 
samt Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholms kommuner. Ytterligare parter 
kan tillkomma.    



Ett ytterligare förstärkt analysarbete och en 
sammanhållen strurktur är nyckeln 



Uppdrag
Gruppens uppdrag är att baserat på fakta löpande analysera nuläget på ett övergripande plan vad gäller individer som står 
utanför arbetsmarknaden i samordningsförbundets sex medlemskommuner. Analysen har sin grund i SCB:s 
helårsekvivalenter samt registerdata och statistik som parterna själva förfogar över. Baserat på dessa data ska 
analysgruppen ta fram de mest prioriterade målgrupperna och på så sätt lyfta respektive organisations största 
utmaningar. De underlag som analysgruppen tar fram ska ge den beslutande och strategiska nivån i 
Samordningsförbundet ledningsstruktur bättre förutsättningar att styra det lokala samverkansarbetet på ett systematiskt 
sätt. 

Analysgruppens uppgifter i sammanfattad form

 Sammanställa och analysera helårsekvivalenterna två gånger/år 

 Komplettera helårsekvivalenterna med lokal registerdata som analyseras och på så sätt ta fram nuläge för prioriterade 
målgrupper, 1 gång/år 

 Bevaka och säkerställa att omvärldsfaktorer, såsom förändrade uppdrag, förändringar i lagstiftning m.m. ingår i 
analysunderlagen 

 Komplettera analysen med beskrivningar av bristyrken 1 gång/år

 Identifiera och föreslå Uppdragsområde samt avveckling av uppdragsområden

 Identifiera indikatorer och föreslå mål för uppdragsområden 

 Ansvara för uppföljning de prioriterade uppdragsområdena på indikatornivå 

 Bidra till värdering av insatser (Det huvudsakliga ansvaret för värdering av insatser åligger beslutsfattare och chefer)

 Under 2022 ska analysgruppen bidra till ”ensning” av DUA, tidigare analyser och SF verksamhetsplan

 Under 2022 ska ansträngningar göras för att återetablera kontakten med akademin  

Sammansättning
- Mikael Holmlund (ordförande)
- Katarina Hansson
- Kajsa Lundström
- Erik Lestander 
- Carola Degerman
- Emma Anderbom
- Peter Basun
- Kristina Larsson
- Anna Persson
- ?

Utsedd av
- Samordningsförbundet
- Samordningsförbundet
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Region Västerbotten
- Umeå kommun
- Umeå kommun
- Umeå kommun
- Umeå kommun
- Kriminalvården?

Analysgruppens uppdrag och sammansättning



Strukturens delar



Övergripande mål 

Nuläge

Samverkansorganisation

Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska.

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).

Insatserna i samverkan ska bidra till den regionala kompetensförsörjningen

Indikator: Ex. sysselsättningsgrad, arbetskraftsdeltagande 

Helårsekvivalenter

Prioriterade målgrupper (analyserade) 

Respektive organisations största utmaningar

Uppdragsområden

Respektive organisationers åtaganden 



4-partssamverkan
Styrgrupp UT/VT Styrgrupp samordningsteamen kransarna

Strategisk samverkansgrupp SSG Analysgrupp

Samordningsförbundets styrelseBeslutande nivå

Strategisk nivå

2-partssamverkan Styrgrupp Integration Styrgrupp GK/GI

Styrgrupp Försörjningsstöd

Arbetsutskott SSG 



Från rekommendationer till  Uppdrag



Uppdrag hela Umeåregionen

Uppdrag som är verksamhetsspecifika



Initiering Genomförande

Uppdragsmodell

Uppdrags
-initiativ

(maj)
Uppdrags
-direktiv

(september)

Slut-
rapport

Analysgruppen Uppdragsgrupp

Uppföljning

Analysgruppen



2022 ett förflyttningsår



Planeringsdag(F) 
styrelse/SSG

2022-09-30, 08.30-
16.00

Styrelse (D)
2022-11-25

Styrelse
Beslut ÅR

2022-03-25 13.00-
15.00

Strategisk 
samverkansgrupp (D)

2022-10-21

Styrelse (D)
2022-10-26

Juli augusti Decemberoktoberseptember november

juni maj januarimarsapril februari

Blått= Beslutande och strategisk nivå
= strategisk nivå
Grönt=Beslutande nivå
Grått = Operativ nivå*
*tematiska utbildningsdagar kan tillkomma
(F)=Fysiskt möte (D)=Digitalt möte

KUR (F)
(chefer/medarbetare)

2022-03-?

Workshop (F) 
presentation ny analys

Styrelsen/SSG/övr. 
nyckelpersoner

2022-05-20 08.30-16.00

Strategisk 
samverkansgrupp (D)

2022-11-18

Socialt 
revisionssemiarium (F)
(Styrelsen/SSG/chefer/

medarbetare)
2022-03-25 08.30 – 12.00

Ledardag för chefer i 
första linjen (F)

2022-06-10

Ledardag för chefer i 
första linjen  (F)

2022-12-16

KUR (F)
(chefer/medarbetare)

2023-01-?

Presentation ny 
struktur för samverkan 

(D)
(Styrelsen/SSG)

2022-02-18 08.30 – 12.00

Styrelse (D)
2022-04-22

Tid för förankring i hemorganisationerna 

Avstämning med DUA 
kansli



Fördelar Brister

För- och nackdelar med förslaget


