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Samverkansmål och indikatorer 
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Övergripande mål 
Varje individ med behov av att överenskommelsens parter samverkar ska stödjas mot arbete, studier 

eller i vissa fall annan hållbar lösning.  

Samverkan ska bidra till kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden och att individer blir 

inkluderade i samhället, genom att rätt aktör, i rätt tid ger rätt stöd med säkra övergångar.  

Effektmål 
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).  

Strategiska mål 
Syftet med de strategiska målen är att tydliggöra den gemensamma ambitionsnivån. 

Ohälsa 
Mål  

• Minska sjukpenningtalet  

• Öka antalet personer som kommer i aktivitet så tidigt som individens situation tillåter 

Indikatorer 

• Det rullande sjukpenningtalet 

• Antalet unga med aktivitetsersättning som aktualiseras till Gemensam kartläggning 

• Antalet unga med aktivitetsersättning som får ja i beredning på Arbetsmarknadstorgen  

• Förkorta tiden till aktualisering Gemensam kartläggning för sjukskrivna arbetslösa 

Arbetslöshet  
Mål  

• Minska antalet personer som är långvarigt arbetslösa. 

• Förhindra att personer hamnar i långvarig arbetslöshet.   

Indikatorer  

• Arbetslösa utrikesfödda som andel av arbetslösheten 

• Antal utrikesfödda långtidsarbetslösa 

• Antal utomeuropeiskt födda arbetslösa 

• Omsättning till arbete/reguljära studier helår för funktionsnedsatta 

• Omsättning till reguljära studier för kortutbildade  

Ekonomiskt bistånd  
Mål 

• Minska antalet personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

• Förhindra att personer hamnar i långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

 



Indikatorer  

• Andel med försörjningsstöd 0 - 10 månader  

• Andel med försörjningsstöd 11 - 36 månader  

• Andel med försörjningsstöd 36 månader eller mer  

• Varaktighet i försörjningsstöd, snitt av bidragsmånader (nov-okt) 

Förebyggande  
Mål 

• Öka antalet barn som tar sig in på gymnasiet   

• Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen 

• Minska antal ungdomar utan sysselsättning i KAA 

• Öka antal ungdomar som återupptar studier 

• Uppmärksamma barn i utsatta livssituationer som riskerar att utvecklas ogynnsamt.  

Indikatorer 

• Antal barn som inte har betyg för att ta sig in på gymnasiet   

• Antal elever med indragen studiehjälp  

• Andel som klarar gymnasieexamen  

• Antal ungdomar utan sysselsättning i KAA  

• Antal ungdomar som återupptar studier  

• Antalet barn som lever med föräldrar som har försörjningsstöd 

Förutsättningar för samverkan  
Mål 

• Skapa hållbara samverkansplattformar som är i ständig utveckling 

• Tillgodose människors behov av samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering 

Indikatorer 

• Social redovisning/impact index för Arbetsmarknadstorgen och etableringsprocessen  

Finansiellt mål för Samordningsförbundet 
Mål 

• Samordningsförbundet Umeåregionen ska ha en god ekonomisk hushållning  

Indikator 

• Det egna kapitalet får ej överstiga den av nationella rådets rekommenderade nivå på eget 

kapital enligt den så kallade trappan. 


