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Ordförande har ordet 
 
Jag vill börja med att säga att för mig är det fortfarande lika viktigt att vi ständigt påminner 
oss om vilka vi är till för, nämligen de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
självförsörjning. De människor som utan en samverkan som denna riskerar att hamna mellan 
stolarna.  
 
Genom Samordningsförbunden kan vi överbrygga de organisatoriska mellanrum som ibland 
uppstår mellan våra myndigheter och effektivare arbeta med enskilda individer. Det gångna 
året visar att verksamheter som denna är viktiga och spelar roll i människors utveckling och 
vi kan visa på flera goda resultat av de aktiviteter som bedrivits inom 
samordningsförbundets ramar.  
 
Årets verksamhet har dominerats av två stora förändringar. Den ena är sammanslagning 
samordningsförbunden Activus i Piteå, Pyramis i Luleå och Consensus i Älvsbyn som trädde i 
kraft vid årsskiftet 2019/2020. Namnet på det nya samordningsförbundet är 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
Det har varit en lyckad sammanslagning och vi ser stora möjligheter att inkludera fler 
närliggande kommuner inom Luleåregionen. Genom sammanslagningen har ekonomiska 
resurser kunnat flyttas från administration till verksamhet, vilket gör att vi tillsammans kan 
hjälpa ännu fler än tidigare. Framgent innebär det också att vi kan använda våra samlade 
resurser på ett effektivare sätt genom att samverka i gemensamma eller liknande insatser.  
 
Den andra stora förändringen är skapandet av plattformen Arenan, vilken är en gemensam 
ingång för alla individer med behov av fördjupat stöd och samverkan. Målgruppen för alla 
samverkansinsatser är personer 16–64 år och stödet ska utgå från individens behov med 
fokus på progression, egen försörjning och kompetensförsörjning i kommunen. 
 
Sist, men inte minst vill jag tacka alla i styrelsen och alla medarbetare som på olika sätt har 
bidragit till Pyramis verksamhet och utveckling. Jag ser med stor förhoppning fram emot 
ytterligare ett spännande och givande verksamhetsår i vårt nya samordningsförbund. 
 
Fredrik Hansson, Styrelseordförande Pyramis 
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Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  
Till redovisningen hör en bilaga som innehåller en sammanfattning av måluppfyllelsen för 
2019 i förhållande till målen.  
 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens 
intäkter 

2 500 000 1 600 000 1 600 000 1 496 178 1 200 000 

Verksamhetens 
kostnader 

2 494 227 2 031 372 1 394 355 1 496 451 1 995 393 

Årets resultat 5 759 -431 372 205 645 -273 -795 575 

Soliditet 0,60 0,67 1,00 0,76 0,67 

Antal anställda 0 0 0 0 0 

 

 Ekonomiskt resultat 
Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 2 494 227 kr. Vid 2019 års utgång hade 
förbundet ett ackumulerat överskott om 1 030 361 kr vilket är en ökning från föregående år.  
En orsak till detta är att socialförvaltningens medfinansiering för insatsen På rätt väg 
utbetalades i klump 2019 men var budgeterad för både 2018 och 2019. En annan är att 
medlemmarnas finansiering för 2019 ökade med 400 000 kr. 
 
En fortsatt utmaning för samordningsförbundets parter framöver är att nyttja möjligheterna 
till ökad finansieringen till verksamheten. Utifrån fördelningsmodellen för 
samordningsförbund finns fortsatt stort utrymme kvar till full finansiering.  
 

Verksamhetsutveckling i stort 
Verksamheten under året har präglats av två stora förändringar. Arbetet med att utveckla 
samverkan mellan parterna mot ett mera integrerat arbetssätt har resulterat i att en 
plattform, Arenan har tagit form och parternas insatser i Rehabteam 30+ och Arena ungdom 
har omformats till nya samverkansteam. Målgruppen för alla samverkans insatser är 
personer 16–64 år och stödet ska utgå från individens behov med fokus på progression, egen 
försörjning och kompetensförsörjning i kommunen. 
Målsättningen är att skapa en gemensam ingång för alla med behov av fördjupat stöd och 
samverkan i kommunen och på det sättet lämna de alltför stuprörsorganiserade 
verksamheterna. 
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Samråd, förberedelser och beslut för att genomföra en sammanslagning av 
samordningsförbunden i Norrbotten har tagit mycket tid och resurser i anspråk.  Syftet är 
använda de samlade resurserna på ett effektivare sätt och möjligheter till utökad samverkan 
mellan de aktuella kommunerna och samordning av gemensamma och/eller liknande 
insatser. Sammanslagningen av samordningsförbunden Activus i Piteå, Pyramis i Luleå och 
Consensus i Älvsbyn trädde i kraft vid årsskiftet 2019/2020. Namnet på det nya 
samordningsförbundet är Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
Insatsen, På rätt väg som startades 1 januari 2018 avslutades 1 december 2019. Syftet var 
att driva och stödja metodutveckling och samverkan kring målgruppen 0-klassade för 
socialsekreterare och handläggare på FK. Insatsen har under året haft fokus på strukturella 
insatser i syfte att skapa rutiner för nya arbetssätt med individer i målgruppen under 
kommande år.  
 

Resultat på individnivå   
Individen i centrum 
Under året har 117 deltagare fått stöd i någon av insatserna. Könsfördelningen är något 
ojämn, 51% kvinnor och 49% män. 59 nya deltagare har beretts plats, varav 57% var kvinnor 
och 43% var män.  29 kvinnor och 35 män, totalt 74 deltagare avslutade sin tid i insatserna.  
 Vid årets slut var 41 deltagare fortsatt inskrivna. 
 
Arena ungdom har haft 77 inskrivna deltagare under året. 37 av dessa har avslutats under 
året. 51,4 % har gått till arbete eller studier. Räknar man med dem som tagit steg och är 
anmälda som arbetssökande på AF blir resultatet 54%. 24 % av deltagarna har gått till annan 
varaktig individanpassad lösning alternativt fortsatt rehabilitering. 35 nya deltagare har 
aktualiserats, 17 kvinnor och 18 män. 
35% av deltagarna under året uppmätts ha en inskrivningstid som är längre än målsättningen 
18 månader. 

 
Överenskommelse med Närpsykiatrin angående rutin för samarbete kring ungdomar fortgår. 
Ungdomar som har olika former av psykisk ohälsa erbjuds en basutredning för bedömning 
om ev. fortsatt utredning och/eller behandling. 
 
Rehabteam 30+ har haft 21 deltagare 11 nya deltagare in skrevs under året. 18 deltagare 
avslutades med upprättade handlingsplaner. 
 
I metodutvecklingsinsatsen På rätt väg var målet att 70% av individerna i målgruppen skulle 
ha en aktiv planering. Vid avslut av insatsen 2019-12-01 var 27 deltagare registrerade i SUS 
vilket ger ett resultat på 27%. En person gick till osubventionerat arbete, en beviljades 
samordning via FK och en var för sjuk för att fullfölja rehabiliteringsinsatserna. Resterande 
individer fortsätter sin arbetslivsinriktade rehabilitering.  
 
I Lotsens olika verksamheter har totalt 77 personer deltagit i olika typer av gruppaktiviteter.  
53 möten har genomförts med enskild deltagare, 21 deltagare har haft telefon och/eller 
smskontakter. 
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386 personer har deltagit i olika typer av volyminsatser, utbildningar, gruppaktiviteter, 
möten mm. 
 

Resultat på strukturell nivå 
Utveckling 
Uppdraget att ta fram ett förslag till utökad/större insats för målgruppen vuxna har under 
året utvecklats till ett arbete för att utveckla en mera integrerad samverkan mellan 
samordninsgförbundets parter i Luleå där parternas insatser kan samlas under ett paraply. 
En heltäckande samverkansplattform, Arenan, ska utvecklas under kommande tre år där 
individens behov ska styra, inte ålder. Ett nytt arbetssätt där samverkan integreras i det 
ordinarie arbetet med den målgrupp som parterna har enats om är i behov av stöd.  
Insatserna Arena ungdom och Rehabteam 30+ omformades from 1 december 2019 efter 
beslut i styrgruppen till nya samverkansteam där individernas åldersspann utökas att 
omfatta 16–64 år. 
 
Intresset för och behov av stöd för fungerande och eller fördjupad samverkan mellan olika 
myndigheter och dess delar har under året varit stort i olika sammanhang där Pyramis nu 
verkar. Arbete med att ge stöd till start och utveckling av insatser byggda utifrån 
identifierade behov är intensivt. Sprida kunskaper om och presentera Pyramis är också en 
fortsatt efterfrågad och betydelsefull uppgift. Pyramis och våra verksamheter har 
presenterats i olika sammanhang hos parterna men även externt. 
 
I samarbetet med Luleå Tekniska Universitet som driver ett Interregionalt forskningsprojekt 
kring Grön rehabilitering och servicemodeller har förbundet kunnat agera strukturellt genom 
att initiera och möjliggöra kontakter mellan parter som kan finna samverkansfördelar i 
arbetet med förbundets målgrupper. Pyramis har deltagit i Workshops tillsammans med 
företag som i projektet ska pröva att utveckla ”gröna” rehabiliteringstjänster. Samarbetet 
har lett fram till att deltagare i parternas insatser kommer att erbjudas plats utan kostnad i 
kortare rehabiliteringsinsatser under våren 2020-våren 2021.  
Arbetsgruppen som består av parterna Coompanion, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsavdelningen och Region Norrbotten har fortsatt arbetet med syfte att hitta 
ett arbetssätt för hur ASF kan stödjas för att bli starka och stabila företag. En projektansökan 
till Region Norrbotten har skrivits fram för en insats som under förutsättning att 
projektmedel beviljas planerar starta under första halvåret 2020.  
 

Övriga resultat  
Sammanslagning av samordningsförbunden i Norrbotten. 
Under 2019 har diskussioner om, och arbete med, en eventuell sammanslagning av de tre 
samordningsförbunden i Norrbotten pågått. Syftet med en sammanslagning är främst att 
minska på de administrativa kostnaderna och en större del av budgeten kan gå till 
insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Under året har förbundscheferna i de tre förbunden aktivt arbetat för att genomföra 
sammanslagningen. Efter två medlemssamråd skrevs en positiv avsiktsförklaring och i slutet 
av året har samtliga medlemmar bifallit och tagit beslut om en sammanslagning. 
Sammanslagningen av samordningsförbunden Activus i Piteå, Pyramis i Luleå och Consensus 
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i Älvsbyn trädde i kraft vid årsskiftet 2019/2020. Namnet på det nya samordningsförbundet 
är Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
Nätverk med rehab koordinatorer 
Samverkan med rehab koordinatorerna på Hälsocentralerna samt Närpsykiatrin är etablerad. 
Träffar har genomförts under våren och hösten och rehab koordinatorerna har deltagit i en 
Workshop i juni med parternas handläggare och chefer i insatsen På rätt väg. Regelbundna 
träffar med teman planerade varje termin för avstämning och fördjupad samverkan kring 
individärenden. 
 
Samarbete med andra förbund  
Förbundschef och styrelsens ordförande har deltagit i informations/inspirationsmöte med 
företrädare för Bodens kommun och Af angående ett intresse från dem att bilda eget 
samordningsförbund alternativt gå in i Pyramis. Bodens kommuns arbetsmarknadsavdelning 
arbetar med att utreda frågan kring samordningsförbund i Boden. Pyramis är efterfrågade 
för stöd och hjälp i processen.  
 
Pyramis har deltagit i nätverksmöte för alla samordningsförbund i Norra Norrland i Umeå i 
november. 13 förbund deltog och några teman var Våld i nära relationer, lokala analyser – 
att skapa en helhetsbild som underlag till lokal utveckling och beslut ang. gemensam 
processledarutbildning Representanter från Nationella rådets arbetsgrupp deltog också. 
 
Arbetssätt/processer  

Förbundschef, processutvecklare, beredningsgrupp, chefer och handläggare samt har 
deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser både inom och utanför länet. Inspiration och 
erfarenheter har inhämtats vid studiebesök både från Pyramis och till Pyramis och våra 
insatser.  
 
Aktiviteter för att öka kunskaperna kring uppföljning av insatser och dess mål har 
genomförts för personalen. Uppföljningssemiarier kring indikatorpaketet, bla presentationer 
och analyser av resultat. 
 
Samordningsförbundet har deltagit i Workshop på SKL tillsammans med Luleå kommuns 
försörjningsstödsenhet. Syftet var att bistå i SKL:s arbete att ta fram ett förslag på ett nytt 
arbetsmarknadspolitiskt program.  
 
Representanter från Pyramis har deltagit i 2019 års Finsamkonferens i Stockholm. 
Förbundet har representerat i styrgruppen för DUA, delegationen för unga till arbete under 
våren 2019. 
 
Med stöd av administrativ resurs har förbättrade administrativa rutiner har möjliggjorts. 
Förbundets samtliga handlingar sedan förbundets bildande 2006 har under året gallrats och 
arkiverats enligt arkivlagen.  
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1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Luleå kommun som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
styrelsen ett kansli. Avtal har upprättats med Luleå kommun för köp av administrativ service, 
som består av löpande bokföring, upprättande av bokslut och övrigt stöd i ekonomifrågor, 
samt köp av tjänst för förbundschef. Samordningsförbundet Pyramis har ersatt 
Arbetsförmedlingen för lönekostnader för Förbundschef 75 % under 2019. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 december 2006 av Luleå kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1 210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare 
ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar 
samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande 
parterna.  Insatserna kan syfta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och 
arbetssätt, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel 
handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna har ökat med 400 000 och uppgår till 2 000 000 
kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region 
Norrbotten med en fjärdedel och Luleå kommun med resterande fjärdedel. 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbundet Pyramis vision är att ”Förbättra individens möjligheter till arbete och 
hälsa genom samverkan”. Strategin för att nå visionen är att genom gemensamma insatser 
och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos 
personer i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen 
försörjning.  
Samordningsförbundet Pyramis fyra fokusområden, individen i centrum, utveckling, 
arbetssätt/processer och ekonomi har utgjort grunden för verksamheten 2019. 
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Styrelsen vill genom beslut om aktiviteter och insatser med olika arbetssätt och processer 
testa vägar att nå målen inom beslutade fokusområden.  
 
Förbundets strategi är att hel eller delfinansiera samverkansinsatser under en tid med målet 
att samverkan, arbetssätt eller metoder implementeras fullt ut i respektive parts ordinarie 
verksamhet. Det strategiska valet innebär att det kan ta längre tid till en fullt integrerad 
samverkan. Fördelen är att Pyramis medel inte låses upp över tid utan frigörs för nya 
insatser av både strukturell och individkaraktär där så småningom ansvar och ekonomi bärs 
av samverkade parter tillsammans.  
 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 
Målgrupper för insatsen i Arena Ungdom är ungdomar (16–29 år) och i Rehabteam 30 + 
personer i förvärvsaktiv ålder (30–64 år) med komplexa problem och stort behov av 
samordnad rehabilitering. 
 
Målgruppen för individinsatserna i På rätt väg är personer som uppbär ekonomiskt bistånd 
som är sjukskrivna med läkarintyg som medför nedsatt arbetsförmåga och saknar 
sjukpenninggrundande inkomst. Individerna är mellan 18 och 60 år och ska vara försäkrade i 
Sverige.  
Strukturell målgrupp i insatsen är de samverkande parterna, chefer och personal; Luleå 
kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Norrbotten.  

1.3.2 Insatser 
Under 2019 har förbundet delfinansierat insatserna Arena Ungdom och Rehabteam 30+. 
Ägare av insatserna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå Kommun och Region 
Norrbotten. För insatserna Arena Ungdom och Rehabteam 30+ finns en gemensam 
styrgrupp. Verksamheterna är samlokaliserade i Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltnings 
lokaler. Förbundet finansierar lönekostnader för en gemensam processutvecklare på 50 % 
för Arena Ungdom och Rehabteam 30+ samt lokaler.  
 

Arena ungdom 
Verksamheten är fortsatt bemannad med handläggare som har 75 % tjänst från 
Arbetsförmedlingen (AF), socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen. Från Region 
Norrbotten finns bemanning på 50 % tjänst – med inriktning psykiatri. Försäkringskassan 
bemannar utifrån inflödet av ärenden från dem.  
 
Syfte 
Syftet är att samordna insatser så att individen som är föremål för samordning undviker att 
hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer 
som på grund av olika orsaker stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Arena Ungdom 
arbetar med att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av 
insatser från minst två av de samverkande parterna för att kunna närma sig 
arbetsmarknaden.  
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Målgrupp 
Målgrupper för insatsen i Arena Ungdom är ungdomar (16–29 år) med komplexa problem 
och stort behov av samordnad rehabilitering. 
 
Mål 
Målsättningen är att individen ska öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning 
och gå vidare till, arbete, utbildning alternativt får rätt insats utifrån sin livssituation genom 
de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning. 
Maximalt 85 deltagare är inskrivna samtidigt. Inskrivningstiden för deltagandet i Arena 
Ungdom begränsas till 18 månader med möjlighet till förlängning om särskilda skäl finns för 
det. 
Minst 50 % av avslutade ungdomar ska gå till arbete eller utbildning. 
 

Rehabteam 30+ 
Verksamheten bemannas med handläggare som har 25 % tjänst från respektive part 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommuns 
Socialförvaltning respektive och Arbetsmarknadsförvaltning). 
 
Syfte 
Syftet är att samordna insatser så att individen som är föremål för samordning undviker att 
hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer 
som på grund av ohälsa stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. 
 
Målgrupp 
Målgruppen är individer i åldrarna 30–64 år som sedan lång tid står utanför 
arbetsmarknaden på grund av medicinska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade 
behov. 
 
Mål  
Rehabteam 30+ arbetar med en gemensam kartläggning, där alla parter deltar, denna 
utmynnar i en handlingsplan som förankras hos individen och som alla parter står bakom. 
Via partssamverkan identifieras individens samlade behov för att hitta bra och långsiktiga 
lösningar för personen. Handlingsplanen överlämnas därefter till den/de parter som bedöms 
ha adekvata insatser för att ge individen ”rätt” stöd i förhållande till individens livssituation 
och behov.  
Målsättningen är att individen ska öka sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning 
genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning. Rehabteam 30+ ska 
upprätta minst 50 handlingsplaner under 2019. Samtliga deltagare ska ha en upprättad 
handlingsplan inom en månad efter remiss. 
 

På rätt väg 
Förbundet har delfinansierat metodutvecklingsinsatsen under perioden 2018 0101 - 
20191201. Insatsägare är Luleå kommun, socialförvaltningen och Försäkringskassan. 
Samarbetspartners är Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Luleå kommuns 
Arbetsmarknadsavdelning. 
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Syfte 
Insatsen har syftat till att skapa en gemensam arbetsmetod för att samverka kring 
målgruppen. Fokus var på att implementera den i befintlig verksamhet. Kunskapen om 
varandras arbetssätt, möjligheter och begränsningar skulle öka och därigenom också bidra 
med bättre förutsättningar för samverkan. Aktuella rehabiliteringsaktörer skulle ha möjlighet 
att göra rätt från början för att stödja individer att komma närmare arbete och egen 
försörjning. 
Målgruppen ska uppmärksammas och strukturellt ska förutsättningar för samverkan skapas. 
En processledare har arbetat 100% under insatstiden. För att underlätta kontakterna utsågs 
en kontaktperson på Socialförvaltningen och Försäkringskassan.  
För insatsen har funnits en styrgrupp som är utsedd av styrelsen. Styrgruppen består av 
insatsägarna och Pyramis Förbundschef. 
 
Målgrupp 
Strukturell målgrupp är de samverkande parterna, chefer och personal; Luleå kommun, 
socialförvaltningen, försörjningsstöd och Arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Norrbotten.  
 
Målgrupp för individinsatserna är individer som uppbär ekonomiskt bistånd som är 
sjukskrivna med läkarintyg som medför nedsatt arbetsförmåga och saknar 
sjukpenninggrundande inkomst. Individen är mellan 18 och 60 år och ska vara försäkrad i 
Sverige.  
 
Mål för individinsatserna 
Den som är sjukskriven med nedsatt arbetsförmåga och nollplacerad ska 
få en aktiv och sammanhållen planering och kunna vara delaktig i sin planering.  
Få ta del av samordnad rehabiliteringen genom FK om behov finns.   
Få möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och få möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga och 
komma närmare arbete och/eller studier dvs egen försörjning.  
Få tillgång till rätt insats utifrån behov. 
Vid behov får sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad på tillräckliga underlag.  

 

Strukturella mål 
Skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande samverkan mellan parterna 
Utveckla handläggningsmetoder där man utgår från individernas behov, möjligheter och 
förutsättningar.  
Utveckla samarbete med Luleå kommuns arbetsmarknadsavdelning för att få tillgång till 
rehabiliteringsplatser för individer som har behov av att pröva och utveckla sin 
arbetsförmåga 
Målgruppen nollplacerade ska synliggöras hos berörda myndigheter samt i samhället i stort. 
Ta fram mätbara mål för strukturella och individuella insatser. Indikatorer för att följa upp 
målen tas fram. Mål och indikatorer utarbetas utifrån resultat av kartläggningen i insatsen.  
Implementera metoderna i ordinarie verksamhet. 
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Lots  
Inom verksamheterna Rehabteam 30+ samt Arena Ungdom önskade man fler flexibla 
insatser som på ett mer praktiskt handlingskraftigt sätt kunde underlätta för deltagare att 
ansvara för att förverkliga sin egen utveckling.  
Från och med mars 2019 pågår ett försök med en stödjande verksamhet inom 
Samordningsförbundet. En person med titel Lots har anställts på prov för att se om man kan 
bedriva aktiviteter som är till nytta för deltagare i arbetet på väg till målet. Men även 
personal kan ha nytta av de insatser som Lotsen arbetar med. 
 
Syfte  
Syftet är att öka aktivitetsgraden för deltagare som har behov av att komma igång i tidiga 
förberedande aktiviteter och på det sättet bättre rustas att klara av arbetsprövning och 
praktik lite senare. 
 
Målgrupp 
Deltagare som deltar i insatserna Arena Ungdom, Rehabteam 30+ samt På rätt väg och har 
behov av stöd individuellt eller i grupp för att kunna utvecklas och växa utifrån den 
handlingsplan som tas fram i insatserna. 
 
Mål 
Vidga deltagares bild av sina egna möjligheter att påverka och styra sin egen utveckling. 
Större självkännedom, bättre självkänsla och tydliga steg mot ett självständigt välmående liv. 
Utbildning, arbete eller annan individuell stegförflyttning som ger positiv utveckling i form av 
ökad självständighet, och steg närmare sin egen försörjning. 
 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Uppföljning av mål och resultat sker genom SUS, specifik uppföljning i respektive insats av ex 
remittenter, vilka arbetsgivare deltagarna som går till arbete avslutas till samt 
indikatorpaketets deltagarenkäter för att följa deltagarnas upplevelse av stegförflyttning och 
nytta av erhållna insatser. 
 
Uppföljning via SUS 
Under året har 117 deltagare fått stöd i någon av insatserna. Könsfördelningen är ojämn, 
52% kvinnor och 48% män. 59 nya deltagare har beretts plats, varav 57% var kvinnor och 
43% var män.  29 kvinnor och 35 män, totalt 74 deltagare avslutade sin tid i insatserna.  
 
Arena ungdom har haft 77 inskrivna deltagare under året. 37 av dessa har avslutats under 
året. 51,4 % har gått till arbete eller studier. Räknar man med dem som tagit steg och är 
anmälda som arbetssökande på AF blir resultatet 54%. 24 % av deltagarna har gått till annan 
varaktig individanpassad lösning alternativt fortsatt rehabilitering. Resterande andel av 
deltagarna har avslutats av andra skäl. 35 nya deltagare har aktualiserats.  
 
35% av deltagarna under året uppmätts ha en inskrivningstid som är längre än målsättningen 

18 månader. Antal registrerade deltagare i volyminsatser under året uppgår till 386. 
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Uppföljning via indikatorpaketet – deltagare i Arena ungdom  
68% av deltagarna upplever att man alltid eller för det mesta får stöd via insatsen de deltar i 
som är till nytta för dem.  
75% av deltagarna upplever att stödet får ta den tid de behöver. 
Ett utvecklingsområde är upplevelsen av delaktighet.  54% uppger att man alltid känner sig 
delaktig i vilket stöd de ska få och 21% svarar att de ofta får det.  
På frågan om stödet hjälpt dem att utveckla egna strategier att hantera sin situation svarar 
58% till stor del eller mycket stor del.  
22% upplever att de känner sig redo att arbeta eller studera, 26% svarar till stor del. Här 
finns ett utvecklingsområde. 
 
Resultaten i insatsen Arena Ungdom bedöms som tillfredsställande bra i förhållande till 
uppställda mål. Styrelse, styrgrupp och handläggarteamet bedömer insatsen som mycket 
meningsfull och ändamålsenlig.  
 
Uppföljning resultat Rehabteam 30+ 
I insatsen har målet under året varit fortsatt svårt att nå, 50 deltagare med framtagna 
handlingsplaner. 18 deltagare har givits stöd genom en handlingsplan i samverkan mellan 
parterna. Samverkansteamet har provar utveckla arbetet genom att erbjuda deltagaren 
större delaktighet i arbetet med handlingsplanen. Lotsen har kopplats in som stöd för 
deltagaren att klara av att arbeta efter handlingsplanen. Parterna är överens om att 
Rehabteam 30+ fyller en viktig funktion men också att behovet finns av en större 
sammanhållen insats även för vuxna. Under våren 2019 har därför ett utvecklingsarbete 
påbörjats med syfte att kunna ta emot deltagare mellan 16–64 år och ge mer tid till 
deltagaren genom att slå samman Arena Ungdom och Rehabteam 30+. Arbeta för ett 
gemensamt arbetssätt för båda målgrupperna. 
 
Uppföljning resultat På rätt väg 
Målen för insatsen reviderades av styrgruppen då målet för antal individer med aktiv 
planering bedömdes för högt. Målet var satt till 70%. Det slutliga resultatet avviker stort från 
det uppsatta målet. 26 individer registrerades i SUS som deltagare i insatsen. Ytterligare 
deltagare var möjliga att registrera utifrån genomgången av kartläggningen.  
En person fick osubventionerat arbete en beviljades samordnad rehabilitering och ytterligare 
en var för sjuk för att fortsätta i insatsen. Resterande individer fortsätter sin 
arbetslivsinriktade rehabilitering.  
En orsak kan vara att insatsen för individerna kom igång senare än beräknat samt att 
definitionen av aktiv planering ändrades.  
Insatsen har presenterats vid olika tillfällen både regionalt och på riksnivå och rönt stor 
uppmärksamhet.  
Insatsen bedöms av styrgrupp och styrelse som ett mycket viktigt steg i riktning mot mera 
välfungerande samverkan och stöd i arbetet för ökad grad av egenförsörjning hos 
målgruppen. Erfarenheterna i insatsen har utgjort en viktig grund för parternas arbete mot 
en mera integrerad samverkan för att nå resultat vad gäller fler till egen försörjning. 
 
Uppföljning resultat Lotsverksamheten  
77 deltagare har besökt olika gruppaktiviteter under perioden 
53 individuella möten med enskild deltagare har genomförts. 21 deltagare har haft 
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telefon/sms kontakter med lotsen.  
Antal unika individer som tagit del av kontakt och aktiviteter med Lotsen har varit ca 35 st. 
 
Utvecklingsområden för lotsverksamheten 
Då de tidigare verksamheterna from 2020 slås samman och går in i den Nya Arenan som 
växer fram i Luleå, finns många områden att utveckla. 
Fler deltagare skapar förhoppningsvis större flöde i de sociala aktiviteterna hos Lots. Med en 
ändamålsenlig lokal och tätare samverkan mellan handläggare och myndigheter kan fler 
deltagare erbjudas aktivitet och nya goda resultat nås.  
 
Resultat och måluppfyllelse för respektive insats redovisas i bilaga. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Uppföljning av om parternas chefer och medarbetare upplevelser av om verksamheten är en 
effektiv insats för de berörda målgrupperna, har genomförts med indikatorpaketets enkäter 
under 2019.  
 
Personal som arbetar i samverkansteam med deltagare upplever till stor del att stödet de 
ger för det mesta får ta den tid som behövs och att man har rutiner som fungerar. Man 
upplever också att andra samverkande myndigheter vet vad man kan tillföra i arbetet och att 
man blir lyssnad på. Man upplever att man har gemensamt synsätt  
Utvecklingsområden är att initiera, upprätthålla och underhålla relationerna mellan 
samverkande parter samt att tillse att tillräcklig planering finns för vad som ska hända när 
stödet till deltagaren upphört. 
 
Cheferna i samverkansarbetet upplever att man i stort har strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla relationerna med inblandade aktörer. Däremot vad gäller att ta 
tillvara brukarorganisationernas erfarenheter och kunskaper så finns utvecklingsbehov. Även 
rutiner för samarbete för samarbete med näringsliv, civilsamhälle och ideella organisationer 
behövs stort förbättringsarbete. 
Erfarenheter från samverkan upplevs inte ge heller ge tillräcklig utveckling av förebyggande 
insatser. 
 
Vad gäller styrelsen så upplever man att det finns ett behov av bättre strategier för 
uppföljning och utvärdering av de samordnade insatserna samt att i större utsträckning 
använda dessa uppföljningar som underlag för att utveckla befintliga och nya insatser. 
 
Det strukturella arbetet har i övrigt under året har varit tämligen omfattande. Samtal kring 
utvecklad samverkan har förts med olika parter och aktörer. Samordningsförbundet har 
presenterats lokalt, regionalt och på riksplanet. I takt med att förbundet blir mera känt ökar 
efterfrågan på samverkan från olika parter vilket är att betrakta som positivt.  
 
Resultat från indikatoruppföljning 2019 redovisas i bilaga. 
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Styrelsens sammanfattande bedömning av resultaten för 2019 
Under året har de ekonomiska resurserna använts väl. Resurserna har använts till insatser 
för att lotsa deltagare till egen försörjning utifrån Pyramis uppdrag och roll. 2019 års 
verksamhetsresultat är fortsatt positivt. Målet med andel till arbete och studier är nått och 
extra positivt är att nästan hälften av ungdomarna som avslutats till egen försörjning går till 
studier.  
 
Det egna kapitalet ligger dock i princip kvar oförändrat sedan 2018. Det kan förklaras av att 
de strukturella insatserna varit omfattande i syfte att bygga en än starkare struktur som ger 
parterna möjlighet att arbeta med en betydligt större målgrupp än tidigare. Bara en större 
insats har därför startats upp under året, lotsverksamheten. Försöket har dock varit så 
framgångsrikt att styrelsen beslutat fortsätta utveckla försöket under kommande år. Flera 
insatser där Samordningsförbundet planerar medfinansiering står för dörren 2020. 
 
De strukturella insatserna har varit intensiva under året och aktiva steg har tagits av parterna 
mot den plattform för integrerad samverkan som Pyramis önskar bygga för att än bättre 
tillgodose en effektiv rehabilitering i samverkan för förbundets målgrupp i Luleå. 
 

1.5 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har beslutat om den finansiella samordningen genom upprättandet av plan över 
verksamhet och ekonomi i Verksamhetsplan 2019–2021 för vilken styrelsen fattat beslut om 
insatser för 2019.  
Halvårsrapport har upprättats för perioden 2019-01-01-2019-06-30. 
 
Styrelsen har sammanträtt vid 7 tillfällen år 2019.  
 
Styrelsen har under året genomfört en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen 
för att gemensamt ta fram 2020 års verksamhetsplan. 
 
Styrelseledamöter har deltagit i nationella Finsamkonferensen i Stockholm 2019. 
 
Två medlemssamråd har genomförts, tillsammans med samordningsförbunden Activus i 
Piteå och Consensus i Älvsbyn. Vid samråden har främst en sammanslagning av de tre 
förbunden diskuterats.  

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare 
Ordinarie ledamöter 
Fredrik Hansson, ordförande, Luleå kommuns socialförvaltning 
Anders Öberg, Region Norrbotten (tom 2019-03-31) 
Bengt Åke Strand, Region Norrbotten (from 2019-04-01) 
Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen  
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan 
 
Ersättare 
Lisbeth Larsson, Luleå kommun (tom 2019-03-31) 
Per Tjärdalen, Luleå kommun (from 2019-04-01) 
Glenn Berggård, Region Norrbotten (tom 2019-03-31) 
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Erica Sjöö, Region Norrbotten (from 2019-04-01) 
Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen  
Peter Boström, Försäkringskassan 
 

Beredningsgrupp  
Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av 
styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och 
utgör ett stöd för Förbundschef. Beredningsgruppen har haft 5 möten under 2019. 
 
Ledamöter 
Marie Öhman, Ordförande, Luleå kommun, Socialförvaltningen  
Peter Boström, Försäkringskassan 
Peter Danell, Luleå kommun, Arbetsmarknadsavdelningen (tom 19-10-31) 
Magnus Johansson, Luleå kommun, Arbetsmarknadsavdelningen (from 19-11-01) 
Karin Nordberg, Region Norrbotten (tom 19-04-30) 
Mattias Silvder, region Norrbotten (from 19-05-01) 
Krister Rosendahl, Arbetsförmedlingen (tom 19-07-01) 
 
Styrgrupp för Rehabteam 30+ och Arena Ungdom  
Styrgruppen har haft 7 möten under perioden.  
 
Styrgrupp för insats På rätt väg 
Styrgruppen har haft 8 möten under perioden. 

1.5.2 Revisorer 
Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets 
verksamhet. Revisorerna har under perioden varit följande: 
 
Marianne Harr, Deloitte AB, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (tom 19-03-31) 
Lars Lassinantti förtroendevald revisor, Luleå kommun (tom 19-03-31) 
Bjarne Hald förtroendevald revisor, Region Norrbotten (tom 19-03-31) 
 
Johanna Sandberg Rova, KPMG, ordinarie för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
(from 19-04-01) 
Ulrika Öhlund, KPMG, Ersättare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (from 19-04-
01) 
Anders Åknert Ordinarie revisor Region Norrbotten (from 19-04-01) 
Eva Alriksson ersättare revisor Region Norrbotten (from 19-04-01) 
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1.6 Ekonomiskt utfall 
Årets resultat 2019 blev 5 759 kr vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år då 
resultatet uppgick till –431 372kr. 
Det förbättrade resultatet beror främst på medfinansiering hänförliga till projektet ”På rätt 
väg” som betalats ut under 2019.  
De totala rörelsekostnaderna uppgår till 2 494 227 kr för 2019. 
Bidragen har ökat från 2018 och uppgår till 2 000 000 kr. 
 

2. Ekonomisk sammanfattning  
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2019 

Aktuell 
budget jan-

dec 2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

2 494 227 2 618 850 -124 623 2 031 572 

Medlemsavgifter 
& 
medfinansiering 
 

2 500 000 2 000 000 500 000 1 600 000 

Resultat 
 

5 759 -238 250 -232 491 -431 372 

Utgående eget 
kapital  

1 030 361 786 352 244 009 1 024 602 

Likvida medel 
 

1 326 971 Ej budgeterat Ej budgeterat 858 379 

 

3.Resultaträkning 
 
Resultaträkning 

  2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i kr. Not -2019-12-31 -2018-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 1 2 500 000 1 600 000
  
Verksamhetens kostnader 2 2 494 227 2 031 372 
Avskrivningar  0 0 
Verksamhetens resultat  5 759 -431 372 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  0 0
  
Resultat efter finansiella poster  5 759 -431 372 
Extraordinära poster  0 0 
 

Årets resultat  5 759 -431 372 
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4.Balansräkning 
 
Balansräkning 

 
Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

 
Tillgångar 
Omsättningstillgångar   

Korta fordringar 3 379 906 667 878 
Kortfristiga placeringar  0 0 
Kassa och bank  1 326 971 858 376 

Summa omsättningstillgångar  1 706 877 1 526 254 
 
Summa tillgångar  1 706 877 1 526 254 
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Balanserat resultat  1 024 602 1 455 974 

 Årets resultat  5 759 -431 372 
Summa eget kapital  1 030 361 1 024 602 
 
Skulder   

 Leverantörsskulder  61 938 149 890 
 Övriga skulder 4 614 578 351 762 

Summa kortfristiga skulder  676 516 501 652 
 
Summa eget kapital och skulder  1 706 877 1 526 254
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5.Kassaflödesanalys  

 
Kassaflödesanalys 

 
Belopp i kr.  2019-12-31 2018-12-31 

 
Årets resultat  5 759 -431 372
  
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring  5 759 -431 372 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  287 972 -322 357 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  174 864 501 652 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  462 836 179 295
  
 
Årets kassaflöde  468 595 252 077
   
Likvida medel vid årets början  858 376 1 110 453 
Likvida medel vid årets slut  1 326 971 858 376 

 
___________________________________________________________________________
_________________________________ 
 

6.Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 

 

7.Noter 
 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
  2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten 1 000 000 800 000 
Driftbidrag från Luleå kommun 500 000 400 000 
Driftbidrag från landsting/region 500 000 400 000 
Medfinansiering insats Luleå kommun 500 000 0 
Summa 2 500 000 1 600 000
  
 

  



22 
 

Not 2. Verksamhetens kostnader  
  2019-12-31 2018-12-31 

Lokalhyra 128 760 126 840
  
Konsultarvode administration 356 186 390 028 
Revisionsarvoden 26 700 26 000 
Redovisningstjänster 43 000 42 000 
Arena Ungdom 287 639 294 942 
Rehabteam 30+ 118 283 108 689 
LOTS 497 441 0 
På rätt väg 537 681 590 147 
Strukturella insatser 424 277 425 367 
Övriga externa kostnader 74 260 27 359 
Summa 2 494 227 2 031 372 
 
 
 

Not 3. Fordringar 
  2019-12-31 2018-12-31 

Momsfordran 2017 0 345 521 
Momsfordran 2018 0 322 357 
Momsfordran 2019 379 111 0 
Summa 379 111 667 878 

 
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna konsultarvoden 577 188 314 325 
Upplupna hyreskostnader 32 190 37 437 
Övriga upplupna kostnader 5 200 0 
Summa 614 578 351 762 
 

Not 5. Ansvarsförbindelser  
  2019-12-31 2018-12-31 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
Summa Inga Inga 
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8.Redovisning av insatser 
Avvikelser mellan utfall och budget 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2019 

Budget jan-dec 
2019 

Avvikelse 
budget-utfall 

Rehabteam 30+ 
 

118 283 144 200 25 917 

Arena Ungdom  
 

287 639 430 800  143 161 

På rätt väg 
 

555 022 400 600 -154 422 

LOTS 
 

509 856 600 000 90 144 

Nätverk för 
projektledare 
 

0 5 000 5000 

Seminarium JÄM 0 13 250 13 250 

Sammanslagning av 
samordningsförbund 

0 5 000 5 000 

Utvecklingsarbete 
nya insatser 

0 10 000 10 000 

Övriga strukturella 
insatser 

429 477 453 750 24 273 

Summa 1 900 276 2 062 600 162 324 

 
 
Rehabteam 30+: Den positiva avvikelsen under 2019 på 25 917 kr beror på att kostnader för 
kompetensutvecklingsinsatser för personalen varit lägre än budgeterat.  
 
Arena Ungdom: Den positiva avvikelsen under 2019 på 143 161 kr beror på att kostnader för 
insatser till deltagare och kompetensutvecklingsinsatser för personalen varit lägre än 
budgeterat.  
 
På rätt väg:  Den negativa avvikelsen under 2019 på -154 422 kr beror på att 
lönekostnaderna varit högre än budgeterat. 
 
Lots: Den positiva avvikelsen 2019 på 90 144 kr beror på att lönekostnaderna varit lägre än 
budgeterat. 
 
Strukturella insatser: Den positiva avvikelsen under 2019 på 29 473 kr beror på att 
budgeterade insatser inte kommit till stånd alternativt blivit billigare än budgeterat. 
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Styrelsens beslut 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
2020-03-17 
 
 
 
………………………………………..…………………………………………. 
Fredrik Hansson  Ingrid Nilsson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
………………………………………..………………………………………….. 
Bengt Åke Strand  Daniel Nilsson 
Ledamot   Ledamot 
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Bilaga 1 Insatser och måluppfyllelse 2019 

Sammanfattande resultat 

 
 
Andel deltagare i respektive insats fördelat på kön. 
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Grundskola Gymnasium Högskola/Univ Annan eftergymn
utbildn

Saknas/okänd

Utbildningsbakgrund alla deltagare 2019

Kvinna

Man

28%

44%

14%
11%

3%
0%
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34%
32%

15%

5%
2%

Ingen offentlig
försörjning

Upp till 1 år Upp till 3 år Upp till 6 år Upp till 9 år Mer än 9  år

Tid i offentlig försörjning alla deltagare 
2019

Kvinna Man
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Uppföljning indikatorer - Resultatjämförelse i korthet 
 
Deltagare Pågående Frågorna är likadant utformade som frågorna vid avslut. 
 
Fråga 1. Får du stöd på ett sätt som är till nytta för dig? 
Fråga 2. Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? 
Fråga 3. Får stödet ta den tid du behöver? 
 
2019 

 
2018 

 
2019 
Fråga 4. Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina frågor och 
behov? 

 
2018 

 
  

4%

14%

7%

7%

11%

21%

21%

11%

18%

29%

64%

54%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fråga 3 (n=28)

Fråga 2 (n=28)

Fråga 1 (n=28)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

15%

8%

8%

15%

15%

15%

15%

15%

31%

54%

62%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fråga 3 (n=13)

Fråga 2 (n=13)

Fråga 1 (n=13)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

96% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fråga 4 (n=28)

Ja Nej

92% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fråga 4 (n=13)

Ja Nej
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Fråga 5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
Fråga 6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
Fråga 7. Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskap och synpunkter? 
 
2019 

 
 
2018 

 
 
  

7%

4%

15%

33%

32%

26%

26%

29%

30%

22%
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11%
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Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Resultat Arena Ungdom 2019 
Arena Ungdom fortsätter med utvecklingsarbete utifrån delmål och utvecklingsområden 
som tagits upp i aktivitetsplanen för 2019. 
 
Aktivitetsmål 
Minst 50% av avslutade deltagare ska gå till utbildning eller arbete. 40 nya deltagare ska 
erbjudas plats per år och maximalt 75 deltagare ska vara inskrivna samtidigt. 

 
Resultat 
Under perioden 2019 har Arena Ungdom tagit emot 35 nya deltagare, 17 kvinnor och 18 
män. Antal deltagare under perioden uppgår till 77 varav 36 är kvinnor och 41 är män. Under 
perioden har 37 deltagare avslutats och 37 personer är pågående. 
Periodens resultat visar att 54 % av avslutade deltagare har gått till arbete eller studier blivit 
arbetssökande, 24% har gått till fortsatt rehabilitering och 22 % är övriga avslutsanledningar. 
 
 

 
 

63%

16%

5%

0%

16%

44%

33%

11%

6% 6%

Utskrivning (arb, stud,
arbetssök)

Fortsatt rehab Utskrivn pga sjukdom Flyttat Övriga anledningar

Avslutsanledning Arena Ungdom 2019
Kvinna Man
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Avslutsorsak enligt Arena Ungdoms statistik. 
 
20 person har gått till arbete/ studier 
(varav 6 personer till subventionerad anställning, 5 personer till anställning och 9 personer 
till studier.)  
9 personer har gått till fortsatt rehabilitering 
1 person har flyttat 
1 person till föräldraledighet 
1 personer har avbrutit/ återtagit medgivandet. 
1 person har avvikit 
1 person har fyllt 30 år 
 

 

33%

7%

33%

13% 13%

0%

40% 40%

10% 10%

Ej subv arbete Subv arbete Studier Aktivt arbetssök Övriga

Sysselsättning vid avslut Arena Ungdom 
2019

Kvinna Man

19%

33%

22%

6%

19%
22%

24%

10%
7%

37%

1 - 6 mån 7 - 12 mån 13 - 18 mån 19 - 24 mån 25 mån -

Tid i insats Arena Ungdom 2019

Kvinna

Man
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Inskrivningstiderna är förhållande vis långa. 35% av deltagarna under perioden har 
inskrivningstid som är längre än målsättningen 18 månader. 

 
 
Försörjningsförändring Arena Ungdom2019 
 

 
 
Försörjningsförändringen före och efter insats, andel av deltagare i Arena Ungdom. Att 
notera är att andelen nya deltagare  
 
Uppföljning av aktiviteter i Arena Ungdom 2019 
• Arbete för att förbättra och utveckla arbetsmetoder fortgår. Nya rutiner ses över. 

Blanketter och mallen för sammanställning som har utarbetats har testats och ska 

utvärderas under våren. Detta för att underlätta den administrativa 

arbetsbelastningen som Arena Ungdom arbetar har. 

• Studiebesök i Sala med hela Arena Ungdom under vintern för inspiration och 

kunskapsinhämtning över hur man kan korta ledtiderna och införa 

gruppaktiviteter. 

• Metodbeskrivning /teori för hur vi ska arbeta är under utveckling. De nya direktiv som 

Arena ungdom fått av Styrgruppen under våren vad gäller förhållningssätt, mottagande av 

nya deltagare, dokumentation, roller med mera har pågått under året.  

• Beslut om nytt avslutningsdokument och en ny kartläggning med mer lösningsfokuserat 

synsätt är taget av Styrgruppen och är implementerat.  

• Fokus på arbetet med att systematisk gå igenom deltagare med lång inskrivningstid pågår 

men är inte klart då många deltagare med lång inskrivningstid finns fortfarande kvar.  
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• Samverkan och utveckling av arbetsmetoder för att arbetsbelastningen inte ska bli för hög 

var temat på planeringsdagen under våren. 

• I arbetet med att vidareutveckla samverkan och samverkans kompetens i gruppen är en 

utvecklingsdag planerad i september.  

• 18 september genomfördes en Workshop med Styrgruppen i Sunderbyn där den Nya 

Arenan börjar planeras. 

• 4 oktober Planeringsdag tillsammans med Rehabteam 30+ för att planera en 

sammanslagning. 

• En arbetsgrupp har tillsatts för att planera och utveckla den nya fördjupade 

samverkan i fördjupad samverkan under Arenan. 

 
Framgångsfaktorer 
En framgångsfaktor i verksamheten är att Arena ungdom är välkänd vilket leder till att de har 
många förfrågningar och är en efterfrågad tjänst. Arena ungdom kan även påvisa goda 
resultat med deltagarna. 
 
Utvecklingsområden 
Kriterierna för deltagande i Arena Ungdom vid inskrivning, missbruk och sjukdom har inte 
dokumenterats ännu. Denna fråga ska vi arbeta vidare med tillsammans med då de långa 
inskrivningstiderna tyder på att vissa deltagare behöver någonting annat än vad Arena 
Ungdom kan erbjuda idag. 
Under våren 2019 har ett utvecklingsarbete påbörjats med syfte att kunna ta emot deltagare 
mellan 16–64 år och ge mer tid till deltagaren genom att slå samman Arena Ungdom och 
Rehabteam 30+. Arbeta för ett gemensamt arbetssätt för båda målgrupperna. Styrgruppen 
har gett direktiv och olika möten och workshops har hållits för att få fram hur detta nya ska 
utformas. Det ska vara med fokus på individens behov, empowerment, supported 
employment och ett lösningsfokuserat arbetssätt. 
En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från Arena Ungdom och Rehabteam 30+ för 
att skapa och påbörja det nya arbetssättet. Detta arbete fortgår tills alla rutiner och 
arbetsprocesser är klara. Samtidigt har Arena Ungdom fortsatt arbetet med de deltagare de 
redan har inne. 
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Resultat Rehabteam 30+ 
Verksamheten har fortsatt med utvecklingsarbete utifrån de mål och utvecklingsområden 
som tagits fram i aktivitetsplanen för 2019. 
 
Aktivitetsmål 
Enligt verksamhetsplan 2018–2020 är målet att Rehabteam 30+ ska färdigställa 50 
handlingsplaner per år. Arbetet fortgår för att öka antalet handlingsplaner.  
 
Antal deltagare  

 
 
Under perioden 2019-01-01-2019-12-31 har Rehabteam 30+ fått in 11 nya ärenden, 18 
handlingsplaner är färdigställda, i 3 ärenden pågår kartläggning. Det har varit 12 kvinnor och 
9 män inskrivna under perioden. 
 
Ålder 

 
Åldersindelningen har legat mellan 31–62 år. 
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Utbildningsbakgrund 

 
Tid i offentlig försörjning  

 
 
Uppföljning av aktiviteter  

• Teamets arbetsmöten ute hos de olika myndigheterna har fortsatt för att öka 

kontakterna med övriga handläggare på myndigheterna.  

• Arbetet med att utveckla arbetsmetoden med syfte att öka kvalitén i de olika 

delprocesserna fortgår löpande med många bra idéer om förbättringar. 

• Rehabteamet har tagit till sig tankar om lösningsfokuserat arbetssätt och har utarbetat 

en ny handlingsplan som ska syfta mer framåt. Denna utvärderar de kontinuerligt för 

att nå syftet att bättre rusta deltagaren. 

• Teamet har under våren fortsatt arbetet med pilotstudien av ett förmöte genom att nu 

ha upprättat en regelrätt struktur i ett uppstartsmöte efter att respektive myndighet har 

intagit information inför kartläggningen. Klienten blir då sedd får empowerment och 

tillfrågas mirakelfråga ” i den bästa av världar, vad gör du om fem år?”. Detta för att 

3
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lättare kunna skapa delmål för att nå klientens målbild.  Klienten har också med hjälp 

av dessa uppstartmöten blivit mer delaktig i sitt ärende och ärendeprocessen. För att 

effektivisera tiden har en representant dokumenterat det som framgår under mötet som 

läggs till som en bilaga till handlingsplanen.  

 

• Planeringsdag i maj 2019 utvärderades aktivitetsplanen. 

 

• Rehabteamet har börjat att rensa i arkivet enligt GDPR. 

 

• Introducerat Lotsen Ann-Kristin Reinhardt vid genomgång av handlingsplanen för att 

deltagaren ska få mer information om och en relation med Lotsen som underlättar 

framtida aktiviteter.  

 

• Rehabteamet planerar även Lotsen ska börja följa upp efter en tid och höra med 

deltagaren hur det går och vad som är på gång och samtidigt erbjuda vår 

Lotsverksamhet där det kan finnas behov Detta skulle även kunna vara en hjälp till 

handläggaren på myndigheten då ärendet drivs framåt. 

 

• Uppföljning av deltagarna vid 3 och 12 månader fortgår. 

 

• Överlämning/uppstartsmötet med deltagaren och handläggarna i Rehab 30+ planeras 

framåt i första hand om möjligt vara på Bocken framledes. För att deltagaren ska 

känna igen sig inför framtida aktiviteter. 

 
Bemanning 
Rehabteam 30+ har fått en ny medarbetare, från Region Norrbotten i början av året som 
snabbt har kommit in i arbetet på ett bra sätt. RN har haft sjukfrånvaro i slutet av perioden 
som påverkat arbetet med handlingsplanerna. Inför sommaren ställde då kollegan från 
Arena ungdom upp för att få fram den bakgrundsinformation som rehabteamet behövde. 
 
Framgångsfaktorer 
Den tidigare påbörjade informationssatsningen och de ambulerande mötena har bidragit till 
en ökad efterfrågan av Rehabteamets insatser vilket vi kommer att fortsätta med så snart vi 
har full kapacitet i teamet för att kunna ta emot och färdigställa handlingsplaner. 
Det nya uppstartmötet har bidragit till att deltagaren blivit mer delaktig i sitt ärende och 
ärendeprocessen vilket endast är positivt.  
 
Utvecklingsområden 
Då respektive myndighet representeras av 25% resurs så är Rehabteamet sårbar i den 
struktur som finns. Rehabteamet ser ett behov av utökad tid i Pyramis då tiden idag inte 
räcker till.   
Önskan finns även att utveckla stödet till deltagaren genom att Rehabteamet ska kunna följa 
med mer i processen framåt. De vill även öka samarbetet med Lotsen då många deltagare är 
i behov av starthjälp för att nå sina mål. 
Under våren 2019 har ett utvecklingsarbete påbörjats med syfte att kunna ta emot deltagare 
mellan 16–64 år och ge mer tid till deltagaren genom att slå samman Arena Ungdom och 
Rehabteam 30+. Arbeta för ett gemensamt arbetssätt för båda målgrupperna.  



36 
 

Styrgruppen har gett direktiv och olika möten och workshops har hållits för att få fram hur 
ett nytt arbetssätt ska utformas. Det ska vara med fokus på individens behov, 
empowerment, supported employment och ett lösningsfokuserat arbetssätt.  
En arbetsgrupp tillsattes för att påbörja det nya arbetssättet. Samtidigt har Rehabteamet 
fortsatt arbetet med att färdigställa de handlingsplaner för de deltagare de redan har inne. 
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Resultat På rätt väg  
 
Strukturella resultat 
Insatsen resulterade i att myndigheter i Luleå uppmärksammar målgruppen. Samarbetet 
med vården och rehabiliteringskoordinatorerna är utökat. Vården är en viktig 
samarbetspartner för socialtjänsten i och med att många av individerna har behov av social 
rehabilitering innan den arbetslivsinriktade kan vara aktuell.  
 
En processkarta har tagits fram där individens stegförflyttningar kan följas. Kontaktlistor 
finns för alla parter för att underlätta samarbetet.  
För att kunna mäta upplevelse av att rutiner och handläggningsmetod för samverkan finns 
genomfördes i mars 2018 en enkät utifrån Indikatorpaketet  
Under 2018 genomfördes två utbildningar i försäkringsmedicin för personal på 
försörjningsstöd. Utbildningarna utvärderades och upplevdes som lärorika, nyttiga och 
användbara. 
En Workshop genomfördes med berörd personal. Workshopen bidrog till att förståelsen för 
samarbetspartnern ökade.  
Utvärdering och uppföljningar gjordes med hjälp av bla indikatorpaketets enkäter. 
 

Resultatet för individinsatserna 
Målet för antal individer med aktiv och sammanhållen planering när insatsen var slut 2019-
12-01, var satt till 70% vilket upplevdes av styrgruppen som alltför högt.  
I slutet av 2018 reviderades därför målet. Det är även svårt att mäta antalet i procent i och 
med att antalet sjukskrivna utan SGI i ekonomiskt bistånd varierar.  
 
127 individer kartlades i inledningen av insatsen och den följdes upp av ytterligare en 
kartläggning i oktober 2019. 
I den kartlagda gruppen på 127 var könsfördelningen jämn, 64 kvinnor och 63 män. 30% av 
individerna var av utländsk härkomst.   
I ålderskategorin 26–35 år var 40% män, 17% var kvinnor. Medianålder för hela gruppen är 
41 år.  
De flesta i målgruppen var ensamstående utan barn, 76%, och ensamstående med barn 
utgör 13% av målgruppen. Fler kvinnor var ensamstående med barn; 12% jämfört med 
männen 2%.  
28% av målgruppen har varit sjukskriven ungefär ett år eller kortare. 31% har varit 
sjukskriven i över fem år.  
Största delen ca 80% har ett långvarigt bidragsberoende (har haft offentlig försörjning i mer 
än tio månader). Det fanns individer som haft försörjningsstöd upp till 19 år.  
 
26 individer registrerades i SUS som deltagare i insatsen. Ytterligare deltagare var möjliga att 
registrera utifrån genomgången av kartläggningen.  
En person fick osubventionerat arbete, en beviljades samordnad rehabilitering och 
ytterligare en var för sjuk för att fortsätta i insatsen. Resterande individer fortsätter sin 
arbetslivsinriktade rehabilitering.  
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Resultatet avviker stort från det uppsatta målet. En orsak bedöms vara att insatsen för 
individerna kom igång senare än beräknat samt att definitionen av aktiv planering 
ändrades under insatstiden. 
Redan från start var arbetsmetoden avsedd att implementeras i den ordinarie 
verksamheten. Metoden används men tyvärr fick inte alla socialsekreterare förutsättningar 
att arbeta med metoden och därav behövs fortsatt stöd för att säkerställa att nollklassade 
får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Det finns en kontaktperson utsedd som kan fortsättningsvis stödja processen, både internt 
på socialtjänsten och även delvis strukturellt.  
 
Avslutsanledning SUS 
 

Försörjning efter Utskrivning Utskrivning pga. 

sjukdom 

Utskrivning 

Forts 

rehabilitering 

Totalt 

Aktivitetsstöd 1 
  

1 

Försörjnings-stöd 1 1 16 18 

Annan offentlig 

försörjning 

  
1 1 

Ingen offentlig 

försörjning 

1 
  

1 

Totalt 3 1 17 21* 

 
Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor. Totalsumman av antalet 
försörjningar kan därmed vara högre än antalet deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Tid i insats 
 

  Kön     
 

  

 Tid i insats 
(månader) 

Kvinna Man Anonyma Ej 
registrerade 

Totalt 

1   1   
 

1 

2 3 2   
 

5 

5 1     
 

1 

6 2     
 

2 

7 2     
 

2 

8 1     
 

1 

10 1     
 

1 

12 3 2   
 

5 

14   1   
 

1 

Totalt 13 6 7 18 44 

 
Framgångsfaktorer 
Ungefär hälften av Sveriges kommuner har ett samarbete med Försäkringskassan kring 
målgruppen. Luleå kommun har använt Halmstadsmodellen som förebild enligt Sveriges 
kommuner och landstings viljeinriktning. Luleå kommun har tagit fasta på framgångsfaktorer 
från Halland.  
 

• Ha en kontaktperson på ekonomiskt bistånd, att den strukturella delen av insatsen får 

ta tid.  

• Låta det strukturella arbetet ta tid för att lägga en god grund för att kunna bedriva 

individinsatserna på tydligt och strukturerat sätt.  

• Sprida information. Broschyrer framtagna, Presentationer har genomförts på 

Hälsocentraler, hos inblandade parter samt även vid andra forum för att sprida 

informationen.  

• Samarbete Rehabiliteringskoordinatorerna har etablerats. 

• Dela kunskap. Det är genomfört både försäkringsmedicinska utbildningar samt 

Workshop för att öka kännedomen om varandras arbete och förutsättningar.  

 

Styrgruppen gjorde vid insatsens avslut en samlad bedömning av effekterna av insatsen:  

• Stort och viktigt lärande.  

• Målgruppen finns med i lokal överenskommelse och i Arenan. 

• Bättre samverkan med sjukvården nu. 

• 13 personer har fått eget jobb och egen försörjning! 

• Ökad förståelse för vad alla andra gör. 
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• Bra resultat. Inte så många till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Insatsen har haft 

ett bra mål. 

• Bra processledare - viktigt med uthållighet i metodutvecklingsarbetet  

• På god väg i implementeringen och insatsen har skyndat på processen kring ny 

organisation/arbetssätt på Soc. 

• Vi är verkligen på rätt väg! Grunden finns. Håll i och håll ut!  

 

Utvecklingsområden 

• Fortsätta arbetet med att förankra insatsen och tydliggöra syftet. 

• Ledningen hos parterna bör vara tydliga med att insatsen ska prioriteras. 

• Öka kontakten mellan Försäkringskassan och Ekonomiskt bistånd. 

• Utveckla samarbetet med vården.  
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Resultat Lots  
Under 2019 har fler aktiviteter skapats som på ett praktiskt handlingskraftigt sätt ska 
underlätta för deltagare att förverkliga sin egen utveckling. Bland annat har aktiviteter nu 
samordnats med andra aktörer i kommunen. Deltagare kan nu delta i ett flertal aktiviteter 
såsom till exempel yoga och Mindfullness i samarbete med kommunens ”Startblock”, 
personligt utvecklingsarbete i Min Väg, promenader samt kreativ verksamhet i samarbete 
med Hertsö Miljögård. 
De enskilda mötena med Lots har ökat och Lots har, på deltagares begäran, haft fler 
aktiviteter med enskilda deltagare såsom tex besök i vården, bussträning och samtal.  
Lotsens har även deltagit i utvecklandet av den nya Arenan i Luleå kommun. Ett stort arbete 
kring arbetsprocesser och rutiner i nya arenan har pågått under hela perioden och kommer 
att fortsätta under 2020. 
 
Aktivitetsmål 
Genom Lotsens insatser ska deltagarens bild av sina egna möjligheter att påverka och styra 
sin egen utveckling öka. Större självkännedom, bättre självkänsla och tydliga steg mot ett 
självständigt välmående liv och egen försörjning. 
 
Resultat  
77 besök totalt har skett i gruppaktivitet.  
53 möten med enskild deltagare. 
21 telefon/smskontakter med deltagare  
ca 35 unika individer har haft kontakt med Lots. 
 
Antal deltagare i Lots-aktiviteter 2019 
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Remittenter alla deltagare 2019 
 

 
 
 
 
Remittenter Arena ungdom 
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Remittenter Rehabteam 30+ 
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