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Umeåregionens kommuner 

Kommunerna deltar med följande i överenskommelsen 

 

Allmänt för kommunerna 
  

- Samtliga kommuner finns representerade i Styrelsen, Strategiska samverkansgruppen, 
styrgrupperna för Arbetsmarknadstorgen (Torgen Umeå samt Samordningsteamen kransen) 

- Umeå kommun finns representerade i styrgruppen för etablering i Umeå, styrgruppen för 
försörjningsstöd i Umeå och styrgruppen för Krami 

- Umeå kommun finns representerad i analysgruppen 
 

- Kommunerna deltar som aktiv part i de utvecklingsinitiativ som är beslutade att genomföras 
och som rör kommunernas ansvarsområden. Varje kommun beslutar själva vilka 
utvecklingsinitiativ de deltar i.  

 

För individprocesser försörjningsstöd, etableringsprocessen och kommunala 
aktivitetsansvaret  
 

- Kommunerna deltar i enhetlighet med de beskrivningar som ges i bilagan Samordnade 
individprocesser. Många av individprocesserna är under utveckling och det är därför svårt att 
beskriva åtaganden. Den här delen av överenskommelsen kommer att uppdateras 
kommande år.  

 

Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå) 
 
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 
 
Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag i samverkan på Arbetsmarknadstorgen är att tillhandahålla 
arbetsrehabiliterande och matchande insatser utifrån individuella behov för personer som står 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen åtar sig att: 

- Tillföra resurser i form av Arbetsmarknadskonsulenter 

- Tillföra resurser i form av Arbetsledare, grupp- och handledare 

- Erbjuda kompetens- och stödjande insatser gällande andraspråkstalare 

Socialtjänsten 
 
Socialtjänstens uppdrag i Arbetsmarknadstorgen är att: 

- fatta beslut om bistånd gällande försörjningsstöd och att vara ärendebärare när annan 
försörjning saknas 

- aktualisera individer till Arbetsmarknadstorgen och att medverka i beredning av de ärenden 
som är aktualiserade 

- samverka med enheter och myndigheter både inom och utanför Arbetsmarknadstorgen 
- signalera till andra enheter och myndigheter om det finns behov av andra insatser än 

försörjning 
- De resurser som socialtjänsten bidrar med i samverkan är Socialsekreterare och Socionomer 
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Arbetsmarknadstorgen (Samordningsteamen i respektive kranskommun) 
 
Vännäs kommun 
 

- Representeras av individ- och familjeomsorgen med handläggare från ekonomiskt bistånd.  
Arbetsmarknadsenheten representeras av Utbildningskoordinator, Företagskoordinator, 
Arbetskonsulent/Arbetsterapeut. Vid behov deltar även Vuxenutbildningen och Integration. 

- Vännäs Kommun bidrar även med anskaffning av arbetstränings/praktikplatser både internt 
och externt samt vara behjälplig med stöd då praktik i vissa fall övergår till anställning. 

- Utbildningskoordinator är behjälplig med studie- och yrkesvägledning samt koordinering med 
utbildningsaktörer. 

- Förbereda ärenden till och medverka i beredning av ärenden som aktualiseras till 
Samordningsteamen. 

 
Vindelns kommun 

 
- Bistår med struktur för samverkan för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
- Koordinator är sammankallande för Samordningsteamet Vindeln som tillsammans med 

övriga parter i Samordningsteamet medverkar till samplanering av sociala och yrkesinriktade 
rehabiliterande insatser. 

- Individ- och familjeomsorgen representeras av två handläggare från ekonomiskt bistånd och 
vid behov deltar flyktingsamordnare. Arbetsmarknadsenheten representeras av koordinator, 
arbetskonsulent, ungdoms- och integrationsassistent samt arbetsterapeut. 

- Vindelns kommun bidrar med anskaffning av arbetsträning/praktikplatser internt och externt 
samt stöd vid insatsen om behov finns.  

 
Robertsfors kommun 
 

- Bistå med kunskap om socialtjänstlagen, tillgängliga insatser inom arbetsmarknadsenheten 
samt möjliga utbildningsinsatser via Lärcentrum. 

- Samordningsteamet i Robertsfors har deltagande representanter från Socialtjänsten, 
Arbetsmarknadsenheten samt Barn och utbildning. 

- Koordinator/arbetskonsulent ansvarar för att utveckla lokal arbetsform, att koordinera lokal 
samordning kring individer med behov av förstärkt samverkan samt att ansvara för att 
samordningsteamet utvecklar sina metoder utifrån gruppens syfte. 

- Förbereda ärenden samt medverka till samplanering vid samordningsteamsmöten för att öka 
individernas möjligheter till arbete/studier. 

 
Nordmalings kommun 

 
- Representeras av individ- och familjeomsorgen med tre handläggare från ekonomiskt 

bistånd. Arbetsmarknadsenheten representeras av Utbildningskoordinator, 
Arbetsmarknadskoordinator, Koordinator/Arbetskonsulent, Arbetsterapeut. Vid behov deltar 
även integration.  

- Nordmaling kommun bidrar även med anskaffning av arbetstränings/praktikplatser både 
intern och externt samt vara behjälplig med stöd då praktik i vissa fall övergår till anställning. 

- Utbildningskoordinator är behjälplig med studie- och yrkesvägledning samt koordinering med 
utbildningsaktörer. 
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- Förbereda ärenden till och medverka i beredning av ärenden som aktualiseras till 
Samordningsteamen. 

 
Bjurholms kommun  
 

- Bjurholms kommun representeras av personer i ledningsfunktion i samordningsförbundets 
Beredningsgrupp och i Samordningsteamens styrgrupp. 

- Representeras av verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård (VMÖ) med tre 
Socialsekreterare samt Arbetskonsulent/Koordinator. 

- Bjurholms kommun bidrar även med anskaffning av arbetsträning/praktikplatser och kan 
vara behjälplig med stöd då praktik i vissa fall övergår till anställning.  

- Kommunala aktivitetsansvaret-KAA är behjälplig med studie- och yrkesvägledning och 
medverkar även i beredning av ärenden som aktualiseras till Samordningsteamet. 

- Flyktingsamordnare deltar vid beredning av ärenden som aktualiserats till 
Samordningsteamet.  

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen deltar med följande i överenskommelsen: 

 
- Finns representerade i Styrelsen, Strategiska samverkansgruppen, Analysgruppen, 

styrgrupperna för Arbetsmarknadstorgen (Torgen Umeå samt Samordningsteamen kransen) 
samt styrgruppen för etablering i Umeå, styrgruppen för försörjningsstöd och styrgruppen 
för Krami 

- Deltar som aktiv part i de utvecklingsinitiativ som är beslutade att genomföras och som rör 
Arbetsförmedlingens ansvarsområden 

- Har en myndighetsbrevlåda för avstämning med socialtjänsterna i Umeåregionen 
- Förbereder ärenden till och medverkar i beredning av ärenden som aktualiseras till 

Arbetsmarknadstorgen  
- Deltar vid gemensam kartläggning med Försäkringskassan 
- Deltar vid avstämning av individprocesser inom Arbetsmarknadstorgen (när det är motiverat) 
- Bistår med expertkunskap inom områdena arbetsmarknad, arbetslivsinriktad rehabilitering 

och arbetsmarknadspolitiska bedömningar. 
- Fattar beslut om program och lönestöd för kunder inom samtliga individprocesser som 

överenskommelsen omfattar, utifrån gällande regelverk och direktiv 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan deltar med följande i överenskommelsen: 

 
- Finns representerade i Styrelsen, Strategiska samverkansgruppen, Analysgruppen, 

styrgrupperna för Arbetsmarknadstorgen (Torgen Umeå samt Samordningsteamen kransen). 
- Deltar som aktiv part i de utvecklingsinitiativ som är beslutade att genomföras och som rör 

Försäkringskassans ansvarsområden 
- Förbereder ärenden till och medverkar i beredning av ärenden som aktualiseras till 

Arbetsmarknadstorgen  
- Bistår med kunskap om sjukförsäkringen inom Arbetsmarknadstorgen med fokus på att få 

tillbaka sjukskrivna/unga med aktivitetsersättning till arbete eller studier samt för att stoppa 
rundgången mellan myndigheter och se till att rätt ersättning utbetalas.  

- Arbetsmarknadstorgen bemannas av försäkringsutredare (ej samlokaliserade) 
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- Försäkringskassans resurser har till uppgift att klargöra sambandet D-F-A; Diagnos, 
Funktionsvariation och Aktivitetsbegränsningar. 

- Tillsammans med övriga parter i Arbetsmarknadstorgen medverka till samplanering av 
medicinska, sociala och yrkesinriktade rehabiliterande insatser för att få tillbaka personer till 
arbete eller studier. 

Region Västerbotten 

Region Västerbotten deltar med följande på en övergripande nivå i överenskommelsen: 
- Finns representerade i Styrelsen, Strategiska samverkansgruppen, Analysgruppen, 

styrgrupperna för Arbetsmarknadstorgen (Torgen Umeå samt Samordningsteamen kransen)  
- Deltar som aktiv part i de utvecklingsinitiativ som är beslutade att genomföras och som rör 

Regionens ansvarsområden 
 

Primärvården deltar med följande för Arbetsmarknadstorgen  

För Ungdomstorget och Vuxentorget:  

Bistår med medicinskt rehabiliteringsperspektiv och insatser utifrån primärvårdsnivå i samverkan 

med övriga medverkande organisationer/myndigheter. 

 
- Hälsokoordinator förbereder ärenden och medverkar i beredning av ärenden som 

aktualiseras till Ungdomstorget och Vuxentorget. 
- Ungdomstorget och Vuxentroget bemannas av hälsokoordinator. 
- Hälsokoordinatorer erbjuder hälsosamtal till patienter på primärvårdsnivå.  
- Bistå med/koordinera kontakter till hälsocentralen där patienten är listad för att möjliggöra 

etablering i yrkesliv/egen försörjning. 
- Tillsammans med övriga parter i Ungdomstorget medverka till samplanering av medicinska, 

sociala och yrkesinriktade rehabiliterande insatser.  

 
För Samordningsteamen i kranskommunerna:  

- Primärvårdens rehab. koordinator medverkar fysiskt vid samordningsteamen minst 2 
timmar/månad.  

- Rehab. koordinatorn säkerställer att personen får primärvårdens tjänster inom ramen för 
arbetslivsinriktade rehabilitering i samverkan.  

- Primärvården utrustar rehab. koordinatorn med den teknik som är nödvändig för att utföra 
sitt uppdrag på plats.  

- Rehab. koordinatorn deltar vid gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som  
Samordningsförbundet arrangerar. 

 

Psykiatriska kliniken deltar med följande för Arbetsmarknadstorgen  

För Ungdomstorget och Vuxentorget:  

Bistår med medicinskt rehabiliteringsperspektiv och insatser, med fokus på psykisk ohälsa/-

funktionsvariation i samverkan med övriga medverkande organisationer/myndigheter. 

 
- Ungdomstorget respektive Vuxentorget bemannas av arbetsterapeuter och psykolog som 

har fokus på att i samverkan arbeta med patienter som har kontakt med psykiatrin.  
- Psykiatrins resurser har till uppgift att klargöra hur sambandet D-F-A; 

psykiatrisk/neuropsykiatrisk Diagnos, Funktionsvariation och Aktivitetsbegränsningar 
inverkar på förmågan att hantera vardagen som helhet och etablering i arbete/studier. 
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- Förbereda ärenden till och medverka i beredning av ärenden som aktualiseras till 
Ungdomstorget och Vuxentorget 

- Bistå med/koordinera interventioner som ligger inom specialistpsykiatrins uppdrag för att 
möjliggöra etablering i yrkesliv/egen försörjning. 

- Tillsammans med övriga parter i Ungdomstorget och Vuxentorget medverka till samplanering 
av medicinska, sociala och yrkesinriktade rehabiliterande insatser.  

 
För Samordningsteamen i kranskommunerna:  
Psykiatriska kliniken åtar sig att utse följande kontaktpersoner: 

- När det gäller frågor om en specifik patient tas kontakt med Rehabiliterings-
koordinator/Operativ Processledare Försäkringsmedicin, 090-785 63 10. Hen kan hänvisa 
vidare till en kurator på den mottagning deltagaren/patienten har sin tillhörighet. 

- Vid övergripande och/eller mer generella frågor är Avdelningschef Arbetsterapi och 
Fysioterapi Enheten, kontaktperson. 

- Kontakt sker främst genom mailkontakt för att sedan vid behov boka ett möte alternativt 
hänvisning av frågan till den det berör.  

 

Ungdoms- och vuxenhabiliteringen råd och stöd deltar med följande för Arbetsmarknadstorgen  

 

Kontaktperson vid frågor är avdelningschef på Ungdom- vuxenhabiliteringen Råd och Stöd Umeå.  

Kriminalvården 
Kriminalvården är ny part i överenskommelsen. Under slutet av 2022 genomförs kartläggningar 
gällande flöden och målgrupper som sedan ska ligga till grund för det vidare arbetet där bland annat 
åtaganden kommer att tydliggöras. 


