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Övergripande bild av de samordnade individprocesserna  
 

I den här bilagan beskrivs de samordnade individprocesser som de samverkande parterna utvecklat 

under tid. Förutsättningarna i Umeåregionens kommuner varierar stort men det finns ändå en 

enhetlighet i arbetssätt. Beskrivningarna av de olika processerna hålls relativt generell med syfte att 

fånga det gemensamma. Oavsett ort ska personerna få likvärdiga bedömningar och erbjudas 

likvärdiga lösningar på sin väg mot att etablera/återetablera sig på arbetsmarknaden. Några av de 

individprocesser som beskrivs nedan är väl inarbetade sedan många år medan andra är under 

uppstart och/eller fortfarande i försöksverksamhet.  

All samverkan bygger på att individen har lämnat sitt medgivande till att samverkansparterna får 

utbyta uppgifter som handlar om förmågor, förutsättningar, hindrande omständigheter och lösningar 

utifrån målet att personen ska etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller även samtycke för 

personuppgiftsbehandling. 

 

 

Figur 1. Individprocesser i Umeåregionens kommuner  

I figur 1 beskrivs de samordnade individprocesserna i Umeåregionen. Processen är uppdelad i fyra 

block, aktualisering, kartläggning, gemensamma insatser och avslut. Organisering av samverkan kring 

individen sker utifrån tydlig roll- och ansvarsfördelning. Den myndighet som har det juridiska 

ansvaret över olika ekonomiska stöd har också ärendebäraransvaret, vilket innebär ett övergripande 

ansvar över individens uppstart, planering, process och progress.  

Det ansvaret tar sig olika uttryck beroende på vilket behov individen har i samverkan. Vissa individer 

har ett begränsat behov av samverkan och har därmed också ett begränsat behov av samordning. 

Andra individer har ett omfattande behov och där blir ärendebärarrollen mer omfattande. Viktigt är 

också att samarbetet med de utförande resurserna sker via god kommunikation och tätt utbyte av 

information.  
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Inom ramen för de gemensamma insatserna finns ett stort och brett insatsutbud som kan delas upp i 

följande delar: 

1. Arbetsinriktade insatser – De arbetsinriktade insatserna är matchande mot offentliga 
eller privata arbetsgivare och utgår från arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Insatserna 
kan vara SIUS via Arbetsförmedlingen, via kommunala aktörer och/eller 
Arbetsförmedlingens leverantörer. 

2. Studieinriktade insatser - De studieinriktade insatserna är arbetsmarknadsutbildning, 
gymnasiestudier, kommunala vuxenstudier (inkl. SFI) eller folkhögskola.  

3. Arbetslivsinriktade/rehabiliterande insatser – De arbetslivsinriktade/rehabiliterande 
insatserna består av parallella medicinska, sociala och arbetsprövande insatser. Detta 
sker inom Arbetsmarknadstorgen.  

4. Tidiga insatser - De tidiga insatserna ger individuellt stöd genom gruppverksamhet. Där 
ingår basala förberedande och sociala aktiviteter med målsättning att gå vidare till 
arbetslivsinriktade/rehabiliterande insatser. 

5. Ej arbetslinjen – Arbetsförmåga saknas och andra insatser kan i stället vara aktuella 
exempelvis Sysselsättning enligt LSS, SoL, medicinsk rehabilitering/behandling, sociala 
insatser och/eller sjukersättning.  

 

Det finns fyra definierade avslutsorsaker i samverkan. Anställning på reguljär arbetsmarknad, med 

eller utan subvention. Studier i någon form. Avslut mot medicinsk rehabilitering när behovet bedöms 

föreligga och avslut där arbetsförmåga saknas. Från kommunala insatser och Arbetsmarknadstorgen 

kan ett avslut också vara att individen övergår till Arbetsförmedlingen som öppet arbetssökande. I 

kommande avsnitt beskrivs individprocesserna med utgångspunkt från vem som är den aktualiserade 

parten till samverkan.  

Individprocesser där Socialtjänsten är aktualiserande part 
 

 
Figur 2. Individprocess där socialtjänsten är aktualiserande part  

Aktualisering och kartläggning 

Det är i de flesta fall socialsekreterare inom försörjningsstödet som aktualiserar individärenden, men 
det kan även vara medarbetare från andra områden inom socialtjänsten.   
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Om en individ bedöms stå nära arbetsmarknaden ska en avstämning göras med Arbetsförmedlingen. 
Det finns därefter tre alternativa vägar för individen. En är via externa leverantörer som är 
upphandlade via Arbetsförmedlingen. En annan är i form av direkt matchning via 
Arbetsmarknadsenheten/avdelningens matchningskontor (motsvarande i kranskommunerna).  
 
Slutligen finns en fördjupad men relativt kort insats inom kommunens arenor för prövning. Den 
sistnämnda gäller om individens behov är oklara. 
 
Individer som är i behov av fördjupat stöd för att åter/etablera sig på arbetsmarknaden aktualiseras 
till beredning för Arbetsmarknadstorgen. I beredningen deltar Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialtjänsten och Regionen. Beredningen säger ja eller nej till gemensamma 
insatser via Arbetsmarknadstorgen. Vid ja rekommenderar beredningen vilket samarbete som 
behövs, utifrån den helhetsbild som framkommit.  
 
Ett utvecklingsområde som framkommit är en ytterligare väg. Det är för individer som har ohälsa som 
skäl till försörjningsstöd men som saknar sjukpenninggrundad inkomst – SGI. För dessa finns en 
önskan om att förtydliggöra arbetsgången vid behov av aktualisering till Försäkringskassan för att 
bedöma arbetsförmågan. (Se samverkansinitiativ 11 i bilaga 4). 
 
Gemensamma insatser  

Kommunala insatser i två-part 
 
En försörjningsstödtagare som står nära arbetsmarknaden ska snabbt få stöd mot arbete eller 

praktik. Det stödet riktas mot offentliga eller privata arbetsgivare och utgår från arbetsgivarnas 

behov av arbetskraft. Om individens behov är oklart kan denne få prövning inom det som kallas 

arenor för prövning. Syftet med prövningen är att utröna vilka behov som individen faktiskt har. I 

uppföljning innan avslut ska en gemensam planering för nästa steg göras. Det kan vara aktualisering 

till Arbetsmarkandstorgen, fortsatt stöd inom kommunal verksamhet eller att få stöd inom 

Arbetsförmedlingens utbud.   

Arbetsmarknadstorgen  
 
När en person fått ja till samverkan vid beredningen klargörs roller och ansvar. Vem som blir 

ärendebärare och vilka insatser som personen har behov av och vilka resurser och professioner som 

behövs för att tillgodose det. Vid uppstart får personen en skriftlig handlingsplan med både 

kortsiktiga och långsiktiga målsättningar på vägen till arbete eller studier. Handlingsplanen beskriver 

vilka insatser som erbjuds och motivet till det, vad som förväntas av personen och de handläggare 

som stödjer processen samt när insatserna ska följas upp.  

Planens upplägg kan variera beroende på personens behov, men i första hand ska det alltid klargöras 

om personen kan få arbetslivsinriktade insatser. Om behoven av stöd är större kan 

Arbetsmarknadstorgen koordinera insatser som klargör arbetsförutsättningar. Det kan ske genom att 

utreda/pröva arbetsförmåga, aktivitetsförmåga och/eller funktionsförmåga på offentlig eller privat 

prövningsplats. Uppföljningen av planen och förväntad progress sker minst var tredje månad. De 

utförande aktörerna återkopplar till ärendebärare kontinuerligt om läget. 

När en person fått ett arbete eller börjat studera släpper Arbetsmarknadstorgen uppdraget och 

personen avslutas i samverkan. Om det bedöms som att det inte kommer att finnas progression inom 

överskådlig tid avslutas personen i samverkan och återgår till myndighet eller annan för personen 
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positiv insats.  Avslut sker även om personen bedömts vara i behov av annan insats som gynnar 

personen eller för att arbetsförmåga konstaterats saknas.  

Arbetssätt, rutiner och information finns tillgängligt för samtliga aktörer i samverkan på en 

gemensam hemsida, s.k. intranät i samverkan www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu  lösen för 

inloggning krävs. 

Arbetsförmedlingens insatser 
 
Om en person bedömts vara redo för arbete men inte fått det under tiden på Arbetsmarknadstorgen 
tas ansvaret för individens process mot arbete helt över av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 
kan erbjuda ett stort och brett utbud av insatser beroende på vilka behov av insatser individen har. 
Insatserna kan ske inom program eller av upphandlade leverantörer. 
 

Individprocesser inom etableringsprogrammet  

  

 
Figur 3. Individprocess inom etableringsprogrammet   

Aktualisering och kartläggning 

Deltagare i etableringsprogrammet ska erbjudas samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmarknadsenhet, Vuxenutbildningen samt Försörjningsstöd. Samverkansprocessen utgörs av 

tre gemensamma träffar under Etableringsprogrammets två år (I kranskommunerna fyra träffar).   

Kartläggningarna genomförs av en samverkansgrupp för etablering där Arbetsförmedlingen är 

sammankallande. Parterna och individen upprättar en planering mot arbete eller studier. Planeringen 

ska vara så effektiv som möjligt, snabba och långsiktiga vägar ut i egen försörjning ska prioriteras. 

Under kartläggningarna bedöms också om det behöver sättas in arbetsrehabiliterande insatser eller 

andra förberedande insatser för att etableringstiden ska bli så verkningsfull som möjligt. 

Gemensamma insatser  

Under etableringsprogrammet läser alla till en början på SFI. Individer som får beslut om 

utbildningsplikt läser inom den sammanhållna utbildningen som samordnas av kommunen. Hur lång 

tid en individ läser på SFI varierar och beror till stor del på utbildningsbakgrund, ålder och hälsa. 

http://www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu/
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Möjligheter till andra insatser är också beroende av tidigare erfarenheter och de betyg som erhålls på 

SFI. För de som slutför sina SFI-studier under etableringen finns möjligheter till vidare studier via den 

kommunala vuxenutbildningen eller Arbetsförmedlingen. För personer som inte når längre än till B-

betyg finns få alternativ att ta del av.   

Kommunala insatser och insatser via Arbetsmarknadstorgen  

Matchningskontoret kan erbjuda språkpraktik som görs tillsammans med SFI-skolan när individen 

läser C-kursen. Umeåjobb och Matchningskontoret kan vara ett snabbspår ut till olika typer av 

anställningar inom både kommunala och externa arbetsgivare. I kranskommunerna erbjuds 

motsvarande via arbetsmarknadsavdelningen/arbetsmarknadsenheten.  

Vid behov kan individer aktualiseras till Arbetsmarknadstorgen där kan de bland annat ta del av 

arenor för prövning samt övriga insatser som finns i samverkan. 

Arbetsförmedlingens insatser 

För personer med en akademisk utbildning finns bland annat insatserna Snabbspår inom olika yrken 

(oftast distansutbildningar vid universitet), Korta vägen och Intensiv-år (även för icke akademiker). 

Andra exempel på insatser under etableringsprogrammet är vägledningsinsatser, Folkhögskola och 

Rusta och matcha. I det fall det finns ohälsa har Arbetsförmedlingen möjlighet till utredning av 

arbetsförmåga, för personer som har medicinska underlag som styrker en funktionsnedsättning finns 

ytterligare särskilda stödinsatser.  

Om individen är fortsatt arbetssökande när etableringsprogrammet upphör övergår hen till antingen 

Jobb- och utvecklingsgarantin eller Ungdomsgarantin. Individen har även möjlighet att, utifrån en 

individuell bedömning, bedriva heltidsstudier på Komvux/högskola/universitet med aktivitetsstöd 

(utanför JOB/UGA) under sammanlagt/totalt 12 månader. 

Utbildningsplikten 

Beslut om utbildningsplikt tas av Arbetsförmedlingen under den gemensamma kartläggningen som 

äger rum i början av etableringsprocessen. När detta beslut är taget flyttas ansvaret för samverkan 

från Arbetsförmedlingen till hemkommunen som då ansvarar för att skapa ett utbildningspaket för 

sammanhållen utbildning. Bestämmelser kring utbildningsplikt och hemkommunens ansvar regleras i 

Skollagen 20 kap 3a§, 4a§ samt 33a§ och 33b§.  

I Umeå har man ett utbildningspaket bestående av orienteringskurser för de som läser på lägre 

nivåer på SFI och kurser på grundläggande nivå för dem som hunnit längre. Utifrån det ordinarie 

kursutbudet skapas därefter en individuell studieplan. Om bedömningen görs att eleven klarar av att 

läsa mot betyg på grundläggande nivå ska det vara målet. Elever som omfattas av utbildningsplikt 

skall läsa totalt 23 timmar/vecka under en period på fyra veckor varav minst 15 timmar skall bestå av 

SFI. Uppföljningar skall göras kontinuerligt för att, vid behov, uppdatera den individuella 

studieplanen.  Arbetsförmedlingens roll vid sammanhållen utbildning är att bidra med 

målgruppsanalys, behov utifrån kompetensförsörjning samt bidra i resonemanget om eventuella 

aktiviteter utanför undervisningen. 
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Individprocesser där Arbetsförmedlingen är aktualiserande part  
 

 

Figur 4. Individprocess där Arbetsförmedlingen är aktualiserande part   

Arbetsförmedlingen kan som alla andra parter aktualisera individer för samverkan via 

Arbetsmarknadstorgen. Bedömer Arbetsförmedlingen att behov av samordnade insatser föreligger 

görs en aktualisering via upparbetade rutiner. Därefter följer insatser via Arbetsmarknadstorgen på 

samma sätt som är beskrivit tidigare i detta dokument.    

Individprocesser för Kriminalvårdens (Frivårdens) klienter   
 
Det finns en nationell överenskommelse om samarbete mellan Kriminalvården och 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ha en eller flera utsedda arbetsförmedlare som arbetar 
mot frivård/anstalt. Hur samarbetet ska ske och hur Kriminalvårdens klienter får del av 
Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och arbetsmarknadspolitisk bedömning, beskrivs i ett 
gemensamt handläggarstöd. Det finns även ett väl utarbetat samarbete mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och Umeå kommuns socialtjänst inom den så kallade Krami-verksamheten. 
Kranskommunerna kan upphandla plats på Krami. Hur flödena i övrigt ser ut är ännu oklart. 
 
För att få en bild av dessa flöden genomförs under slutet av 2022 en klientkartläggning med syfte att 
både undersöka målgruppens behov och vilka vägar och insatser som används för deras etablering på 
arbetsmarknaden. Resultatet av kartläggningen ska analyseras och klarlägga vilka eventuella 
områden som behöver stärkas för att frivårdens klienter fångas upp och får tillgång till de 
rehabiliterande och arbetslivsinriktade insatser som de är i behov av. 
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Individprocesser för unga som saknar en fullgjord gymnasieutbildning  
 

 

Figur 5. Individprocess för unga som saknar en fullgjord gymnasieutbildning    

Aktualisering och bedömning 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar i åldern 16–19 år som är folkbokförda i 
kommunen och som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på 
gymnasieskola. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad, löpande under 
året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta. Vidare ska kommunen 
erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja 
eller återuppta studier. 
  
Gemensamma insatser  

När en ungdom valt att göra ett avbrott får hen individuell guidning och vägledning till vägar vidare. 
Den unge får också information om arbetsmarknadsläget, insatsutbud och alternativa vägar tillbaka 
till skolan.  
 
Det är skillnad på vilka insatser man erbjuds beroende på vilken kommun man bor i. I Umeå finns ett 
stort och brett insatsutbud bestående av; Hikikomori som syftar till att söka upp hemmasittande och 
bryta deras isolering, Våga växa som är ett ”lågtröskelternativ” för unga i behov av att komma i gång, 
praktik, CV och Jobbcoachning, studieverkstad samt studie- och yrkesvägledning. I kranskommunerna 
är utbudet ofta begränsat till praktik samt studie- och yrkesvägledning. Kranskommunerna kan ta del 
av insatser via Hikikomori och våga växa då dessa delvis finanserias av Samordningsförbundet. Det 
finns dock ett behov av att utveckla andra insatser i kranskommunerna. 
 
Ungdomar inom KAA kan också aktualiseras till Arbetsmarknadstorgen om behov för det bedöms 

finnas. Om så är fallet följer processen samma gång som är beskrivet tidigare i dokumentet.  

Om ungdomen är över 18 år och vill söka arbete slussas denne vidare till Arbetsförmedlingen. Ofta 

föregås det av de får lära sig hur man praktiskt söker arbete såsom att skriva CV och hur man svarar 

på jobbannonser.  



10 
 

Det kommunala aktivitetsansvarets viktigaste uppdrag är att motivera den enskilde till att återuppta 

sina studier antingen via nya tag med gymnasiestudier eller via Folkhögskola. 

Individprocesser där Försäkringskassan är aktualiserande part  
 

 

Figur 6. Individprocess där Försäkringskassan är aktualiserande part     

Aktualisering och kartläggning  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utreder tillsammans behovet av insatser som syftar till att 
den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och 
därmed kan återgå i, eller få arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt 
och ska skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen eller insatser på 
Arbetsmarknadstorgen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha 
arbetsförmåga. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och 
mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete.  
 
Arbetsförmedlingens insatser 
 
Merparten av de rehabiliteringsinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder genomförs inom ramen 
för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförberedande insatser erbjuds personer som har en 
låg eller instabil aktivitetsnivå. Insatserna syftar till att förbereda och stärka personen för att kunna 
delta i arbetslivsinriktade insatser. Rehabiliteringsinsatserna kan genomföras inom ramen för ett 
arbetsmarknadspolitiskt program eller aktiviteter i egen regi.   
 
Arbetsförberedande insatser kan också ges inom en upphandlad tjänst. Arbetslivsinriktade insatser 
erbjuds personer som har en mer stabil aktivitetsnivå. Insatserna är ofta arbetsplatsförlagda och 
rehabiliteringsinsatserna genomförs inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt program 
 
Arbetsmarknadstorgen  
 
Insatser via Arbetsförmedlingen är huvudspåret för den här målgruppen men de kan också bli 

aktualiserade för insatser via Arbetsmarknadstorgen. Om så är fallet följer processen samma gång 

som är beskrivet under tidigare avsnitt i detta dokument.  
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Individprocesser där Regionen är aktualiserande part 
 

 

Figur 7. Individprocess där Regionen är aktualiserande part     

Regionen, psykiatrin och primärvården har ofta god kännedom om individer som har behov av 

samordnade insatser. Regionen kan på samma sätt som alla andra parter aktualisera ärenden till 

Arbetsmarkandstorgen. Om en individ har sjukpenning eller aktivitetsersättning ska regionen först 

förankra med Försäkringskassan innan aktualisering sker, detta för att säkerställa att ingen annan 

planering föreligger. Därefter kan individen aktualiseras direkt till Arbetsmarknadstorgen eller via 

Gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Om individen uppbär 

försörjningsstöd ska förankring ske med Socialtjänstens försörjningsstödshandläggare inför en 

aktualisering till Arbetsmarknadstorgen. 

Arbetsgivararbetet inklusive lönestöd och Jobbspår 
Inom Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning finns en matchningsmotor som har till uppgift att 

identifiera lämpliga arbetsgivare, ge information och stöd samt matcha individer till arbetsplatser 

utifrån behov. Verksamheten har även ansvar för lönestödsanställningar, Umeåjobb, inom 

kommunen och är en central part vid kommunens upphandling med social hänsyn. Vidare finns 

möjlighet till både språkstödsutbildning av personal hos arbetsgivare och i individärenden. 

Matchningskontoret är således mycket centralt i de olika individprocesserna då ett flertal av 

personerna som finns inom de olika processerna kommer att vara i behov av deras insatser.  

I kranskommunerna genomförs detta arbete på 

arbetsmarknadsavdelningen/arbetsmarknadsenheten som är med under delar eller hela 

anställningsperioden för uppföljning och stöd till den anställde och arbetsgivaren.   

Upparbetad samverkan med Arbetsförmedlingen är en förutsättning vad gäller anställning med 

lönestöd och gäller såväl Umeåjobb som Matchningskontorets lönestödsanställningar hos externa 

arbetsgivare, samt kranskommunerna. 

Utifrån samordningen kring individprocessen för etableringen och ovanstående med ett strukturerat 

arbetsgivararbete som även inkluderar språkstöd som servar alla inkluderade processer bedömer vi 

det inte behövs specifika jobbspår. 
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Samarbete mellan Arbetsförmedlingens upphandlade leverantörer 

och kommunerna 
2019 påbörjades reformeringen av Arbetsförmedlingen. Den innebär i korthet att fristående 

leverantörer på uppdrag av Arbetsförmedlingen sköter matchningen mellan individer och 

arbetsmarknad/studier. Det råder konsensus om att samarbetet mellan Umeåregionens kommuner 

och leverantörerna ännu inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Från kommunernas sida finns 

också en upplevelse av en viss överlappning i uppdrag, otydlighet i gränsdragning samt oklarheter 

gällande ansvar. I Umeåregionen finns det inte heller leverantörer i alla kommuner. Det saknas också 

en klar bild hos kommunerna av vad en individ får när den är hos en leverantör 

Parterna är överens om att samverkan mellan Arbetsförmedlingens leverantörer och kommunerna 

måste blir bättre och att det är Arbetsförmedlingen som ska leda arbetet framåt. Som en start på 

detta utvecklingsarbete har Arbetsförmedlingen börjat bjuda in kommunerna till de regelbundna 

möten som man har med sina leverantörer.  

Utifrån ovanstående bakgrund har följande målbild formulerats: 

- Vid utgången av 2023 det ska finnas en tydlig struktur för samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, leverantörerna och kommunerna som gäller för hela Umeåregionen 

- Strukturen ska vara beslutad på strategisk nivå och bygga på erfarenheter från den operativa 
verksamheten 

- Strukturen ska vara tydlig och den ska vara känd i samtliga av Umeåregionens kommuner 

  


