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    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2022-10-26, klockan 14.00 – 17.00  
Lokal: Distansmöte 
___________________________________________________________________ 
 
1. Mötets öppnande 

 

2. Val av justerare 

 

3. Incheckning 

 

4. Tertialrapport 2 samt prognos ekonomisk utfall 2022 – beslut (Bilaga 1) 

Mikael Holmlund föredragande. Förslag på rapport för tertial 2 med fokus på 

Arbetsmarknadstorgen, samverkan runt etablering samt ekonomi. 

 

Förslag till beslut: 

Styrelsen föreslås anta rapport för Tertial 2.      

 

5. Samordningsförbund och finansiering från Europeiska socialfonden-ESF 

– information  

Mikael Holmlund föredragande. Ända sen Finsamlagen kom 2004 har 

samordningsförbunden haft en roll i ESF-programmen, antingen som 

stödmottagare och/eller som medfinansiär. Många förbund har nyttjat ESF på 

ett omfattande sätt medan andra förbund gjort likt oss, d.v.s. att använda 

verktyget regelbundet men i mindre omfattning. För Svenska ESF-rådet är 

samordningsförbunden viktiga då vi har tillgång till lokala arenor på ett sätt som 

få andra parter har. Nationella rådet-NR har sedan många år en 

rekommendation till samordningsförbunden som tydligt stöder förbunden som 

både mottagare och medfinansiär av ESF-projekt. 

  

Vid översyn av rutiner och annat har frågan nu kommit upp inom NR att det kan 

strida mot lagen att samordningsförbund tar emot ESF-medel. Frågan är på 

inget sätt avgjort och det finns olika uppfattningar inom rådet. Nationella 



nätverket - NNS och NR för dialog mellan sig men också med ESF rådet. Den 

tidigare rekommendationen kvarstår tills vidare.   

 

6. Ansökan om förstudie systematisk analys – beslut 

Mikael Holmlund föredragande. Som ett länsgemensamt initiativ föreslås de tre 

styrelserna i Västerbotten att besluta om att göra en gemensam ansöka till 

Svenska ESF-rådet gällande en förstudie. Ansökan är redan gjord men under 

förutsättning att erforderliga beslut fattas.  

 

Förstudiens syfte är att höja analysförmågan/kapaciteten i länets tre förbund 

och ta fram ett gemensamt analysmaterial som sedan kan vara underlag för att 

söka medel för individinsatser och/eller annat från ESF-rådet.  

 
Det föreslagna upplägget är att: 

 

• Med Umeåregionen som förebild etablera en analysgrupp i Södra 

Lappland samt att utveckla de som finns i Umeåregionen och 

Skellefteå-Norsjö. 

• Utveckla metodik för analyserna 

• Ta fram underlag som är till nytta för respektive styrelse samt kunna 

vara underlag för eventuella projektansökningar av ESF-medel.  

 
Parter 

 
SFO Skellefteå-Norsjö är sökande part. SFO Södra Lappland samt SFO 

Umeåregionen är projektpartners och medfinansiärer. SFO Örnsköldsvik deltar 

med p.g.a. länsgränsen inte formellt.  

 
Ekonomi 

 
De medel som söks avser en projektledare som arbetar för alla deltagande 

parter men anställs av SFO Skellefteå-Norsjö. De tre förbunden i Västerbotten 

går in med vardera 150 tkr i medfinansiering samt tid (Förbundschef, analytiker, 

medlemmarna i analysgruppen (inget mer än det man redan lägger ned)).  

 
Projektperiod 

 
April-november 2023.  

 
 

 



Risker 

 
Bedömningen är att det inte föreligger några verksamhetsmässiga eller 

ekonomiska risker med att delta i projektet.  

 

Förlag till beslut 

 
Styrelsen föreslås besluta att SFO Umeåregionen ska vara projektpartner samt 

medfinansiär. Samt avsätta 150 tkr i budgeten för 2023.  

 
7. Rapport budgetläget – information/diskussion 

Mikael Holmlund föredragande. Försäkringskassan har fått in uppgifter från 

samordningsförbunden om belopp som kommuner och regioner kan och vill 

matcha den statliga medelstilldelningen med för 2023. Arbetet med 

medelstilldelningen för 2023 är därmed inne i ett slutskede. Försäkringskassans 

avsikt är att kunna meddela slutligt beslut till förbunden om den statliga 

medelstilldelningen under hösten senast vecka 47.  

 

SFO Umeåregionen har fått en preliminär tilldelning om 5 690 tkr (samma som 

2022). Dialog pågår med parterna om äskanden inför 2022.   

 

Beräkningen av belopp per förbund för 2023 grundar sig på  

• Att de statliga medlen till samordningsförbund för 2023 är 339 Mkr i 

enlighet med budgetpropositionen. 

• Fördelningsmodellen med grundbelopp och parametrarna invånarantal 

samt försörjningsmått. 

• Att inget förbund ska få en minskning med mer än 10 procent jämfört 

med tilldelningen för 2022. Detta förutsätter att kommuner och regioner 

kan och vill matcha det statliga beloppet. 

• Förändringar inom och mellan förbund såsom tillkommande kommuner 

och förbund som slås samman.  

• Förbundens uppgifter till Försäkringskassan om belopp som kommuner 

och region kan och vill bidra med. 

 

8. Rapport överenskommelse/handlingsplan 2023 – information/diskussion   

Arbetet med att ta fram den nya överenskommelsen/handlingsplanen för 2023 

pågår. Mikael Holmlund föredragande.   

 

 

 



9. Lägesrapport från Nationella nätverket – NNS – information/diskussion   

Peter Vigren föredragande. NNS har haft extra årsmöte där riktningsbeslut 

fattats för det fortsatta arbetet.  

 

Årsmötet fattade följande inriktningsbeslut:  

• att ha oförändrad medlems- och serviceavgift  

Utifrån tidigare dialog och arbetsgruppens rapportering föreslår styrelsen att 

NNS arbetar vidare med att:  

• förtydliga föreningens mål och syfte  

• sträva efter ökad delaktighet, transparens och förbättrad kommunikation  

• testa idén med ett förbundschefsträffar en gång i månaden  

• vidareutveckla kontaktmannaskapet och utveckla föreningens förmåga 

till politiskt påverkansarbete  

• skyndsamt säkra tjänstepersonstödet utifrån rådande ekonomi  

• tillsammans prioritera och anpassa verksamheten i föreningen efter de 

resurser som finns  

• förtydliga ett finansiellt mål för föreningen och ta ett formellt beslut i 

frågan  

• varje verksamhet klarar sin egen ekonomi och genererar ett visst 

överskott (5-10%) till föreningen för att säkra samordning, 

kommunikation och administration sträva efter att finna kompletterande 

finansiering till föreningens arbete   

 

10. Lägesrapport nytt uppföljningssystem för Finsam – information 

Sedan en tid har Försäkringskassan arbetat med att utveckla ett alternativ till 

det uppföljningssystem som kallas SUS. Dels för att systemet fått en del kritik, 

men kanske främst för att det rent tekniskt är för gammalt. Målsättningen var att 

kunna lansera ett nytt verktyg till 2023, men under våren 2022 har 

projektgruppen varnat för att man stött på juridiska hinder som skulle kunna 

försena projektet. Men det visade leda till mer än bara förseningar. 

Försäkringskassans GD tog i somras ett beslut om att göra helt stopp i arbetet 

tills dess att de juridiska hindren kunde redas ut. Det alternativ som 

kommunicerats till förbunden är att driva SUS ett år till.   

 

Så blir det inte. Nationella rådet kom nyligen med ny information som säger att 

det inte inom rimlig tid kan bli någon förändring i lagutrymmet eller något 

förtydligande och att man därför tagit nya beslut. SUS kommer att släckas vid 

årsskiftet och någon gång under våren tänker man sig att det nya ska startas 

upp. Dock i en mycket bantad version utan några som helst personuppgifter där 



förbunden enbart kommer att kunna samla pinnstatistik om antalet 

deltagare. En utveckling som rimmar illa med vår egen lagstiftning som ålägger 

varje förbund att ansvara för sin uppföljning. 

 

11. Halvårsekvivalenter 

SCB har nyligen släppt halvårsekvivalenter för jan-juni 2022. Mikael Holmlund 

föredragande.  

 

12. Läge ny förbundsordning  

Mikael Holmlund avrapporterar beslutsläget för den nya förbundsordningen 

som ska gälla från och med 1 april 2023.  

 

13. Övriga frågor 

 

14. Utcheckning 

 

15. Mötets avslutande 
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Tertialrapport  
januari – april 2022  

 
Beslutad av styrelsen 2022-10-26 
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Verksamhetsberättelse tertial 2 2022 

Händelser av väsentlig betydelse 

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen 

På strategisk nivå har styrelsen beslutat om att anta ett nytt arbetssätt för att arbeta med 
verksamhetsplanering. En planering som ska utgå från noga analyserade behov och vara 
sprungen ur förslag från analysgruppen som sedan styrelsen/strategiska samverkansgruppen 
prioriterat bland och som styrelsen i slutänden tar beslut om.  

Den 20 maj genomförde styrelsen och strategiska samverkansgruppen en workshop där 
analysgruppens förslag på samverkansinitiativ diskuterades och där det gjordes 
prioriteringar. Målen med arbetet är att det ska finnas ett gemensamt styrdokument för 
samverkan gällande arbetslivsinriktad rehabilitering i 2-4 part. Styrdokumentet ska 
omarbetas årligen med analysgruppens arbete som hjärta i systemet.  

Arbetsmarknadstorgen 

Styrgruppen för Ungdomstorget och Vuxentorget har under perioden haft 4 styrgruppsmöten 
(10/5;24/5;7/6;21/6) Styrgruppen för samordningsteamen har samma period haft 2 
styrgruppsmöten (17/5;14/6) 

Styrgruppen i Umeå har fortsatt sitt utvecklingsarbete genom den utvecklingsplan som togs fram den 
14/1.  

Under KUR- dagen den 11:e maj fick 102 medarbetare kopplade till Ungdomstorget och Vuxentorget 
diskutera HUR aktiviteterna i utvecklingsplanen bäst skulle säkerställas.  

Ett högt prioriterat utvecklingsområde är att säkerställa att alla deltagare har en handlingsplan. En 
plan som tydliggör process och progress såväl för individen som för de parter som samverkar med och 
för individen.  

Nätverket mellan koordinatorer/processledare/utvecklingsledare för torgen/samordningsteamen i 
Umeåregionen träffs varje månad och hanterar frågor som på olika sätt strävar mot likvärdig service 
för de deltagare vi möter.   

Arbetsgruppen ”våld” träffas cirka var 6:e vecka för att upprätthålla kunskap och lyfta 
aktuella frågor som handlar om våldets påverkan på deltagarens arbetsförmåga och hur vi 
kan bli bättre på att ställa frågor och vägleda i rätt tid till rätt aktör. Arbetsgruppen planerar 
en så kallad Kickstartsdag i syfte att damma av pandemins påverkan, som försvårat 
möjligheterna att prata med deltagare om våld. 

Under perioden har Region Västerbotten och kranskommunernas samordningsteam skapat 
en överenskommelse som tydliggör samverkan och samarbete på såväl ledningsnivå som 
operativ nivå. Dialog om samverkansformer sker också med kriminalvården.  
 
Inflödet i Arbetsmarknadstorgen har varit varierat men utflödet har varit i förhållandevis 
högt.  
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Statistik för perioden 
 
Umeå (Ungdomstorget/Vuxentorget) 

• 49 (25 kvinnor/24 män) nya deltagare (18–64 år) har fått JA till samverkan 
• 67 (27kvinnor/40 män) har avslutats 
• 65 % av de avslutade gick vidare till en för individen positiv lösning 
• 391 (181kvinnor/210 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i Umeås 

arbetsmarknadstorg 22-09-01.  
 

Kranskommunerna (Samordningsteamen i respektive kommun) 
• 14 (7kvinnor/7män) nya deltagare (18–64 år) fått JA till samverkan. Bjurholm 

undantaget då inga nya aktualiserats under perioden. 
• 14 (7 kvinnor/7 män) har avslutats 
• 85,5 % gick vidare till en för individen positiv lösning. Bjurholm undantaget då inga 

avslutats under perioden. 
• 88 (48 kvinnor/40 män) deltagande personer är fortsatt aktuella i kranskommunernas 

samordningsteam 22-09-01. 
 

Samverkan för nyanlända 

Etableringsprocessen 

I arbetet med etableringsprocessen fortsatte de gemensamma kartläggningarna och 12-
månaders uppföljningarna enligt planering. De gemensamma träffarna flyter till stor del på 
utan problem. Under semesterperioden genomfördes varken kartläggningssamtal eller 
uppföljningar. 

Arbetsgruppen har fortsatt sina möten där aktuella frågor kopplade till processen diskuteras. 
En del frågor tar koordinator vidare till styrgruppen som träffades vid ett tillfälle under denna 
period.  

Koordinator för etableringsprocessen planerade och genomförde tillsammans med en kollega 
från Vuxenutbildningen Etableringsforum där temat var ”vägar till arbete och studier”. 
Inbjudna var medarbetare och chefer från Arbetsmarknad- och integration, Försörjningsstöd, 
Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och Umeå Folkhögskola.  

Provrum – KRAFT  

Under perioden arbetade projektpersonalen med att sätta ihop provrummets första grupp, 
vilket gjordes i dialog med Arbetsförmedlingen. SFI och Försörjningsstöd informerades 
därefter om vilka deltagare som skulle ingå i provrummet. Deltagarna kallades till en 
informationsträff i juni månad där de fick ta del av upplägget och även göra en enklare 
intervju med fokus på erfarenheter och mål.  

Utöver arbetet med deltagarna sattes en övergripande planering och delar av innehållet i den 
förberedande delen arbetades fram. Kontakter togs med arbetsgivare och arbetet med att 
hitta praktikplatser påbörjades till viss del. En språkstödjare med deltagarnas modersmål 
anställdes på timtid. Den första gruppen startade i slutet av augusti och av olika anledningar 
blev det en liten grupp på endast fyra personer.  
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Upplysningar om förväntad utveckling  

Styrelsen och strategiska samverkansgruppen 

Under tertial 3 kommer arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument i enlighet med beslutad 
arbetsmodell att fortsätta. Styrelsen och strategiska samverkansgruppen har planeringsdag 
den 30 september. Därefter fortsätter arbetet tills att styrelsen tar beslut om en ny bredare 
verksamhetsplan i november.  

För arbetsmarknadstorgen 
 
Fo rva ntad utveckling a r att ba rande delar i utvecklingsplanens fo ljs.  

• att det finns ra tt fo rva ntningar o ver var bo r personen befinna sig innan den pa bo rjar 
en arbetslivsinriktad rehabilitering via torgen. 

• att vi kan skapa en flexibilitet, en la tthet fo r en person som avslutats att a terkomma till 
en anpassad planering 

• att alla tar ett gemensamt ansvar o ver att a rendeba rarens handlingsplan rutinma ssigt 
anva nds som ett gemensamt och levande dokument genom individens hela process i 
torgen. 

• att vi gemensamt sa kersta ller att personen fa r ”ra tta” fo rutsa ttningar, ”ra tta” insatser i 
”ra tt” tid, av ”ra tta” akto rer.  

• att vi tillvara på det som skett under hela individens process för att inte börja om från 
början vid stegförflyttningar. 

• att vi gemensamt kan skapa samsyn när individens arbetsförmåga är klargjord och 

insatserna i samverkan inte längre är aktuella. 

Uppföljning av utvecklingsplanen har skett vid styrgruppsmötet den 16/6 och fortsätter följas 
upp vid följande styrgruppsmöten under 2022. 

Samverkan för nyanlända 

Arbetet kommer att fortgå med att utveckla samverkansprocesserna inom etableringen och 
försöksverksamheten inom det som har fått namnet Kraft. Det finns en tydlig plan för detta 
som kommer att fortgå under tertial 3.  

Förhållande till budget 
 
Styrelsen fastställde den 26 november 2021 en budget för verksamhetsåret 2022 med kostnader för 
totalt 12 365 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 511 tkr, vilket innebär att budgeten 
underbalanseras med 869 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående 
egna kapitalet för 2021 bli 1 724 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det 
faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 1 800 tkr vilket är 76 tkr högre än vid budgetens 
fastställande.    
 
Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 2 och baserat på den årsplan 
som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat positivt 

resultat för 2022 på 296 tkr, vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer 
att vara   2 096 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att det är något för högt i relation 
till det finansiella mål som antagits. Det vill säga att inte ha ett eget kapital som överskrider 
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rekommendationerna enligt den så kallade trappan. Frågan följs och om möjligt kommer 
insatser att göras för att det finansiella målet ska nås.  
 
Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror främst på försöksverksamheterna. 
Detta på grund av försenad uppstart av insatsen för kortutbildade och att insatsen medicinska 
underlag inte kommer att generera kostnader. 
 
Den prognostiserade budgetavvikelsen för Ungdoms- och Vuxentorget beror på att regionen haft svårt 
ersätta medarbetare som slutat under året.  
 
I rapport för tertial 1 bedömdes analysarbetet att generera mer kostnader än budgeterat. Så har det 
inte blivit vilket gör att den budgetposten ej kommer att överskridas.  
 
Övriga avvikelser från budget är 

• Lägre kostnader för kompetensutveckling och mötesplatser  
• Lägre kostnader för resor och konferenser gällande kansli och styrelse 

 
Detta beror på att kostnaderna blivit lägre än budgeterat.  
 

Balanskravsresultat 
 
Balanskravsresultatet förväntas bli desamma som det prognostiserade resultatet för året. 
Samordningsförbundet Umeåregionen har inga realisationsvinster, realisationsförluster, 
orealiserade vinster eller förluster. 
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Resultatrapport 
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Balansrapport 

 

Investeringsredovisning 
Samordningsförbundet har inga investeringar att redovisa. 

Noter 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
I denna tertialrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i 
den senaste årsredovisningen. 

 


