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1. Förvaltningsberättelse 

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en 

redovisning av det ekonomiska utfallet 20190101–20190630.  

Till redovisningen hör en bilaga.  

1.1 Sammanfattning av verksamhetsårets två första kvartal 
 

Ekonomiskt resultat 
Förbundet har under perioden bedrivit verksamhet för 1 399 550 kronor. Resultat för 
perioden uppgår till 600 450 kr. 
 

Resultat på individnivå 

Totalt antal inskrivna deltagare under perioden har varit 215. 116 kvinnor och 99 män. 

Arena ungdom har haft 63 deltagare under perioden. 12 av dessa har avslutats.  
42% har gått till arbete eller studier. 25 % av deltagarna har gått vidare till fortsatt 
rehabilitering.   
20 nya deltagare har under perioden skrivits in. Perioden avslutas med 55 pågående 
deltagare. 
 

Rehabteam 30+ har haft 13 deltagare under perioden och avslutat 10 deltagare med 
handlingsplan.  
 

I insatsen På rätt väg har individinsatser kommit igång. Vid periodens slut är antalet 
inskrivna deltagare med aktiv planering 13 varav 10 är kvinnor och 3 är anonyma.  

I projektet Lots har aktiviteter och insatser för deltagare i alla övriga insatser kommit igång.  

Ett antal schemalagda aktiviteter i kvarteret Bockens lokaler har erbjudits deltagare. Det har handlat om 

cafésamlingar, ibland med tema. Friskvårdspromenader, samtalsgrupper, fredagsquiz mm. Totalt har enskilda 13 

personer deltagit i de olika aktiviteterna men ofta vid flera tillfällen. Utöver detta har Lotsen haft kontakt med 

deltagare i 38 individuella kontakter. Dessa har varit fobiträning, följa med till praktik och vårdkontakter, sökt 

praktikplats, studiebesök, följt med deltagare vid olika typer av möten med handläggare. 

En delutvärdering av funktionen Lots är genomförd och den upplevda nyttan hos handläggarna i de tre övriga 
insatserna Arena Ungdom, Rehabteam 30+ samt På rätt väg är stor. Man tycker stödet har varit bra och 

betydelsefullt, ett bra komplement till den myndighetsutövning många av deltagarna upplever är styrande. Dock 

finns utrymme att nyttja Lotsen mera och till fler deltagare. 

 

Resultat på strukturell nivå 

Uppföljning utifrån indikatorpaketet  ”Hur vet vi att det blir bättre” ska göras under hösten.  Styrelse, 

chefsgrupp, personal och deltagare får via enkäter beskriva upplevelse av hur samverkan och insatser fungerar 
och gör nytta. 

Samverkan med rehab koordinatorerna på Hälsocentralerna samt Närpsykiatrin är etablerad. En träff är 

genomförd under våren 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. 
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Pyramis bjöd in förvaltningscheferna på AMF och Socialförvaltningen, underställda chefer i respektive 

förvaltning samt politiker till ett gemensamt övergripande möte kring samverkan i  juni. Ett samtal som 

präglades av en vilja att hitta nya arbetssätt med den målgrupp som befinner sig i utsatt situation, har behov av 

fördjupat stöd för att komma ut i egen försörjning och där samverkan är nödvändig för att nå god effekt i arbetet.  

Samsynen är tydlig och steg till integrerad och utvecklad samverkan har tagits. En arbetsgrupp bildats som ska ta 

fram ett förslag till vad som behöver göras för att effektivisera insatser för medborgare i den gemensamma 

målgruppen. Förbundschef deltar i arbetsgruppen från Pyramis. Tankar kring att utöka parternas samverkan i en 

gemensam Arena börjar ta form.  

Förbundets verksamhet har vidare präglats under perioden av att grunda och förbereda implementering av  

insatsen På rätt väg.  Arbetet har av parterna i styrgruppen upplevts gå sakta och hinder för ett nytt arbetssätt har 
identifierats.  Aktiviteter för att stödja en nödvändig förändring tas fram och anpassas för att hitta fram till en bra 

metodutveckling. 

Projektet att pröva funktionen Lots handlar om att utveckla och förtäta samarbetet mellan deltagare och de 

berörda myndigheterna. Detta för att förkorta deltagarnas processer mot arbete/försörjning och ökad livskvalité. 

Dessutom ska lotsen försöka förhindra att deltagaren fastnar i  ”hålrummen” mellan teoretisk handlingsplan och 

konkreta aktiviteter i denna.  

Projektet utvecklar både arbetet direkt med deltagarna i Parternas insatser inom Pyramis men kommer sannolikt 

också påverka samverkansarbetet på strukturell nivå. Aktiviteter för att utveckla förhållningssätt både mot 

deltagare och i partssamverkan är utmanande och nödvändigt.  

 

1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation 

Samordningsförbundet Pyramis är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Luleå kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av 

en styrelse med ersättare som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli om består av 

Förbundschef samt en ekonom. En beredningsgrupp utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och 

genomförande av styrelsens beslut. 

För insatserna Arena Ungdom och Rehabteam 30+ finns en gemensam styrgrupp och en processutvecklare på 

50%. För insatsen På rätt väg finns en styrgrupp och en processledare på 100%. 

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 (2003:1210) 

och förbundsordningen som beslutas 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 redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) 

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. 
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Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 
för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna 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  

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att inom Luleå kommuns geografiska område svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Luleå kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning.  

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 arbetar utifrån fyra fokusområden, individen i centrum, utveckling, 

arbetssätt/processer och ekonomi utgör grunden för verksamheten under perioden. 

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 stort behov av samordnad rehabilitering. 

I insatsen På rätt väg utgör chefer och socialsekreterare på försörjningsstöd och vuxensektionen, chefer och 

personliga handläggare på Försäkringskassan inom sjukpenningen och aktivitetsersättningen målgruppen för de 

strukturella delarna. 

Målgruppen för individinsatserna är personer som uppbär ekonomiskt bistånd, som är sjukskrivna med 

läkarintyg med nedsatt arbetsförmåga och som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Ålder mellan 18 och 60 

år. Individen ska vara försäkrad i Sverige.  

 

I projektet Lots är målgruppen samtliga deltagare i alla övriga insatser samt parternas handläggare i 

samverkansteamen. 

1.3.2 Individinriktade insatser 

Individen i centrum 

Förbundet har under perioden delfinansierat fyra insatser. 

Arena ungdom vänder sig till gruppen unga vuxna som har behov av stöd från minst två av de samverkande 

parterna och med hinder av fysiska, psykiska, social och/eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Målet med insatsen 

är att 50% ska komma ut i utbildning eller arbete eller få stöd av annan individanpassad insats efter en 

inskrivningstid om 18 månader. 

Rehab Team 30+ vänder sig till målgruppen 30–64 år, med komplex problembild och eller lång tid i 

utanförskap och som därför har behov av samordnade insatser. Målet med insatsen som har en ledtid på ca 2 

månader är att ta fram en handlingsplan med förslag på fortsatta insatser i samråd med varje deltagare. Målet är 

att ta fram 50 handlingsplaner per år. 
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Insatsen På rätt väg i Luleå kommun syftar till att skapa en arbetsmetod för att samverka kring målgruppen 

sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst med ekonomiskt bistånd. Insatsen startade i januari 2018. 

Arbetet innefattar både strukturellt arbete med inblandande parterna (Luleå kommun, Försäkringskassan, Region 

Norrbotten och Arbetsförmedlingen) samt att starta upp individinsatser. Målet är att fram till insatsens slut 

20191201 ska 40 individer i målgruppen ha en aktiv planering. 

 

Projekt Lots syftar till att pröva en ny typ av personligt stöd i rehabiliteringsprocesser, individuellt och i grupp, 

genom rehabiliteringens olika faser och med hjälp av varierande aktiviteter. Lotsen ska stödja och inspirera i 

deltagare dagsaktuella situation, motivera och vägleda till lämplig insats. Detta för att de ska uppnå den 
egenmakt som de behöver för att klara av att följa och utveckla sig i enlighet med sina handlingsplaner mot 

arbete och studier. 

 

En Lots tjänsteköps under perioden 190304 - 20200203 för att stödja deltagare att bära sin individuella process 

mot egen försörjning. Delmål på vägen kan vara praktik och/eller utbildning. 

Syftet är att få deltagares process att fortgå och ge effekt i form av upplevd självtillit, framtidstro och egenmakt.  

Målet är utbildning, arbete eller annat individuellt framåtskridande, som ger positiv utveckling i form av ökad 

självständighet, och ett steg närmare sin egen försörjning. 

1.3.3. Strukturinriktade insatser 

Utveckling 

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. En 

arbetsmarknadskonsult hos Bodens kommuns arbetsmarknadsavdelning har fått i uppdrag att utreda frågan kring 

samordningsförbund i Boden. Pyramis är efterfrågade för stöd och hjälp i processen.  

Beredningsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Pyramis parter samt processledare i insatsen På rätt 

väg, kontaktperson för ASF på Luleå kommun, Coompanion samt Helena Lövgren  att arbeta vidare med frågan 

kring hur stöd till Luleås ASF (Arbetsintegrerande sociala företag) kan förändras/utvecklas.  

 

Uppdraget att ta fram ett förslag till utökad/större insats för målgruppen vuxna har utvecklats till 
ett arbete för att genom utvecklad och integrerad samverkan bygga en gemensam Arena för 

målgruppen 16-64 år.  

Sprida kunskaper om och presentera Pyramis är en fortsatt efterfrågad och betydelsefull uppgift. Pyramis och 

våra verksamheter har presenterats för personalen på Närpsykiatrin. 

 

Samordningsförbundet har deltagit i Workshop på SKL tillsammans med Luleå kommuns 

försörjningsstödsenhet. Syftet var att genom  kloka inspel, synpunkter och  erfarenhet bistå i SKL:s arbete att ta 

fram ett förslag på ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Förslaget ska överlämnas till regeringen för beslut 

inom kort.  

 

Representanter från Pyramis har deltagit i 2019 års Finsamkonferens i Stockholm. 
 

Ett ägarsamråd har genomförts  tillsammans med samordningsförbunden Activus och Consensus i Älvsbyn. 

Arbete för att förbereda en eventuell sammanslagning av de tre Samordningsförbunden i Norrbotten till ett 

pågår. Ett Extra medlemssamråd är bokat i september för fortsatt beredning i frågan. 

 

Arbetssätt/processer  

Med stöd av administrativ resurs har förbundets samtliga handlingar sedan förbundets bildande 2006 nu gallrats 

och arkiverats enligt arkivlagen.  

Ett utvecklings och förändringsarbete kring arbetssätt och processer pågår i Rehabteam 30+ samt har initierats av 

styrgruppen gällande arbetet i Arena Ungdom. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 

Resultat och måluppfyllelse redovisas i bilaga. 

 

1.5 Styrelsens arbete  

Styrelsen har haft 3 styrelsemöten under perioden.  

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) 

Glenn Berggård, Region Norrbotten (tom 2019-03-31) 

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 den verkställande 

tjänstemannen. Beredningsgruppen har haft 3 möten under perioden. 

 

Ledamöter 

Marie Öhman, Ordförande, Luleå kommun, Socialförvaltningen  

Henrik Viberg Forsgren, Försäkringskassan 

Peter Danell, Luleå kommun, Arbetsmarknadsavdelningen 

Karin Nordberg, Region Norrbotten (tom 19-04-30) 

Mattias Silvder, region Norrbotten (from 19-05-01) 

Krister Rosendahl, Arbetsförmedlingen  
 

Styrgrupp för Rehabteam 30+ och Arena Ungdom  

Styrgruppen har haft 3 möten under perioden.  

 

Styrgrupp för insats På rätt väg 

Styrgruppen har haft 4 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 190331) 

Lars Lassinantti förtroendevald revisor, Luleå kommun (tom 190331) 

Bjarne Hald förtroendevald revisor, Region Norrbotten (tom 190331) 

 

Johanna Sandberg Rova, KPMG, ordinarie för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (from 190401) 
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Ulrika Öhlund, KPMG, Ersättare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (from 190401) 

Anders Åknert Ordinarie revisor Region Norrbotten (from 190401) 

Eva Alriksson resättare revisor Region Norrbotten (from 190401) 

 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning/avvikelse från budget 20190101–20190630 

Under första halvåret 2019 uppgår rörelsens kostnader till 1 399 550 kronor mot budgeterade 1 309 405. Av 

dessa är 1 153 670 kronor projekt/aktivitetskostnader.  Avvikelse på -90 125 kronor beror främst på att insatsen 

”På rätt väg” kommit igång ordentligt och medlen förbrukats i lite snabbare takt under första halvåret 2019. 

Detta kommer dock plana ut under andra halvåret 2019 då processledarens arbetstid kommer minska. Totalt sett 

uppgår kostnaderna för projekt och insatser till 82 % av de totala kostnaderna. Balansen mellan 

förvaltning/administration bedöms som väl avvägd då merparten av förbundets medel går till individinsatser och 

strukturella insatser i syfte att utveckla samverkan mellan parterna. 

Prognosen för 2019 är att förbundet kommer att ha ett överskott i ekonomin på grund av sparade medel från 

tidigare år och därmed goda förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med förbundets ändamål och 

inom fastställd budget.   

1.6.2 Allmänna redovisningsprinciper 

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för Kommunal Redovisning. Alla belopp redovisas i kronor (Kr). 

Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter samt visar periodens resultat. Balansräkningen visar 

samordningsförbundets ekonomiska ställning på dagen för delårsbokslutet, 30 juni 2019. 
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Samordningsförbundet Pyramis i Luleå            

2019-06-30

Periodens 

utfall

Periodens 

Budget

Periodens 

Avvikelse

Års-

budget
Årsprognos

ERHÅLLNA BIDRAG

Försäkringskassan 500 000 500 000 0 1 000 000 1 000 000

Region Norrbotten 500 000 250 000 -250 000 500 000 500 000

Luleå kommun 1 000 000 500 000 -500 000 1 000 000 1 000 000

SUMMA ERHÅLLNA BIDRAG 2 000 000 1 250 000 750 000 2 500 000 2 500 000

PERSONALKOSTNADER

Köp av tjänst förbundschef samt lönebikostn. 177 042 185 625 8 583 371 250 88 521

Personalutbildningar, konferenser och utb.mtrl 6 300 20 000 13 700 40 000 3 150

Ersättning ledarmöter förlorad arbetsinkomst 0 0 0 0 0

SUMMA PERSONALKOSTNADER 183 342 205 625 22 283 411 250 91 671

ÖVRIGA KOSTNADER

Lokalhyra, telefon- och datorkostnader mm. 7 248 15 000 7 752 30 000 3 624

Administrativa kostnader, bokföring, revision mm. 55 289 40 000 -15 289 80 000 27 645

Hemsida (ev delad kostnad med andra SF i NB) 0 12 500 12 500 25 000 0

Avtal indikator uppföljning 0 5 000 5 000 10 000 0

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 62 537 72 500 9 963 145 000 214 611

REHAB 30+

Processutvecklare delad med AU, 30%. 47 183 47 100 -83 94 200 94 367

Övriga projektkostnader 16 999 25 000 8 001 50 000 33 998

SUMMA INSATSER REHAB 30+ 64 182 72 100 7 918 144 200 128 364

ARENA UNGDOM

Utvecklingsledare 110 095 139 900 29 805 279 800 220 189

Hyra och städ 56 190 55 500 -690 111 000 112 380

Övriga projektkostnader 29 776 20 000 -9 776 40 000 59 551

SUMMA ARENA UNGDOM 196 060 215 400 19 340 430 800 392 120

PROJEKT/INSATSER

Informationsdag 0 0 0 0 0

Insats På rätt väg 365 265 200 300 -164 965 400 600 730 530

Projekt LOTS 311 778 300 000 -11 778 600 000 623 556

Struktur projekt IM Örnen 0 0 0 0 0

Struktur, integration 0 0 0 0 0

Seminarium Jäm 0 6 625 6 625 13 250 0

Seminarium Våld i nära relationer 0 0 0 0 0

Nätverk för projektledare 0 2 500 2 500 5 000 0

Utvecklingsarbete ny insats 0 5 000 5 000 10 000 0

Sammanslagning av samordningsförbund 0 2 500 2 500 5 000 0

Övriga strukturella intsatser 216 385 226 875 10 490 453 750 432 770

SUMMA PROJEKT/INSATSER 893 428 743 800 -149 628 1 487 600 1 786 856

RÖRELSENS KOSTNADER 1 399 550 1 309 425 -90 125 2 207 600 2 613 623

RÖRELSERESULTAT 600 450 -59 425 659 875 292 400 -113 623
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Samordningsförbundet Pyramis i Luleå

2019-06-30

Ingående 

balans

2019-01-01

Utgående 

balans

2019-06-30

TILLGÅNGAR

Övriga kortfristiga fordringar 667 878 139 961

Kassa och bank 858 376 2 162 288

SUMMA TILLGÅNGAR 1 526 254 2 302 249

EGET KAPITAL 

Fritt eget kapital 1 455 974 1 024 602

Resultat -431 372 600 450

SUMMA EGET KAPITAL 1 024 602 1 625 052

SKULDER

Leverantörsskulder 149 890 0

Övriga skulder 0 0

Interimsskulder 351 762 677 197

SUMMA SKULDER 501 652 677 197

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 526 254 2 302 249
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Bilaga Insatser och måluppfyllelse  

Rehabteam 30+ 

 
Verksamheten fortsätter 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.  

 

Resultat 

Under perioden 2019-01-01-2019-06-30 har Rehabteam 30+ fått in 3 nya ärenden, 10 handlingsplaner är 

färdigställda, i 3 ärenden pågår kartläggning. Det har varit 6 kvinnor och 7 män inskrivna under perioden. 

Åldersindelningen har legat mellan 33–59 år. 

 

Aktiviteter 2019-01-01-2019-06-30 

• Teamets arbetsträffar ute i 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 kommer de att utvärdera kontinuerligt 

för att nå syftet att bättre rusta deltagaren. 

• Rehabteamet har fortsatt arbetet med pilotstudien av ett förmöte, genom att nu ha upprättat en regelrätt 

struktur i ett uppstartsmöte efter att respektive myndighet har inhämtat information inför 

kartläggningen. Deltagaren blir då sedd, får empowerment och tillfrågas framtidsfrågan  ” i den bästa av 

världar, vad gör du om fem år?”. Detta för att lättare kunna skapa delmål för att nå deltagarens målbild.  

Deltagaren har med hjälp av dessa uppstartmöten blivit mer delaktig i sitt ärende och ärendeprocessen 

blir tydligare och underlättar utformandet av handlingsplanen. 
 

• Planeringsdag i maj 2019 utvärderades aktivitetsplanen. 

 

• Rehabteamet har startat med en introduktion av Lotsen, Ann-Kristin Reinhardt, vid genomgång av 

handlingsplanen, för att deltagaren ska få mer information om och möjlighet till relation med Lotsen 

som ska underlätta framtida aktiviteter.  

 

• Uppföljning av deltagarna vid 3 och 12 månader fortgår. 

 

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 frånvaro i slutet av perioden som påverkat arbetet 

med handlingsplanerna. Inför sommaren hjälpte RN:s kollega från Arena Ungdom upp, för att ta 

den bakgrundsinformation som Rehabteamet behövde. 

Framgångsfaktorer 

Den tidigare påbörjade informationssatsningen och de ambulerande mötena har bidragit till en 

ökad efterfrågan av Rehabteamets insatser. Detta kommer vi 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.  
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Utvecklingsområden 

Då respektive myndighets representation är fördelad på 25% vardera så är Rehabteam 30+ sårbar i den struktur 

vi arbetar i nu. Om en representant är frånvarande påverkas gruppens arbete och främst då med handlingsplanens 

framtagande. Rehabteam 30+ ser ett behov av att få utökad tid i Pyramis då tiden idag inte räcker till.   

Önskan finns även att utveckla stödet till deltagaren genom att Rehabteam 30+ 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 

 

 

Arena Ungdom 

 
Arena Ungdom fortsätter med utvecklingsarbete utifrån delmål och utvecklingsområden som tagits upp i 

aktivitetsplanen för 2019. 

Aktivitetsmål 

Enligt verksamhetsplan 2018–2020 är målet att 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 2019-01-01-2019-06-30 har Arena Ungdom tagit emot 20 nya deltagare, 11 kvinnor och 9 män. 

Antal deltagare under perioden uppgår till 63 varav 30 är kvinnor och 33 är män. Under perioden har 12 

deltagare avslutats och 54 deltagare är pågående. 

Periodens resultat visar att 42% av avslutade deltagare har gått till arbete eller studier. 33% har gått till fortsatt 

rehabilitering och 25 % är övrigt. 

Inskrivningstiderna är förhållandevis långa. 46% av deltagarna under perioden har en 

inskrivningstid som är längre än rikttiden 18 månader. 

Avslutsorsak 2019-01-01-2019-06-30 enligt Arena Ungdoms statistik. 

Avslutsorsaker är följande: 

5 person har gått till arbete/ studier  
4 personer har gått till fortsatt rehabilitering 

1 person har flyttat 

1 person föräldraledighet 

1 personer har avbrutit/ återtagit medgivandet. 

1 person har avvikit 

 
Aktiviteter Arena Ungdom 2019 -01-01-2019-06-30 

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

kunskapsinhämtning över hur man kan korta ledtiderna och införa gruppaktiviteter. 

• Uppföljning och utvärdering av den nya dokumentations mallen har inte skett men alla 

nya blanketter kommer att utvärderas. Då vi har ett utvecklingsarbete framför oss och 

utvärdering kommer att ske. 

• Förtydliga beskrivningar av regler i teamet vid förekomst av missbruk och sjukdom hos 

deltagarna. Detta kommer att förtydligas. 

• Arbeta upp nya rutiner inför/under möten, metodutveckling av samtalsmetodik, samt se 

över rutinerna för hur vi ska ta in nya deltagare då någon part är borta. Detta arbete är 

påbörjat. 

• Se över Region Norrbottens möjlighet att arbeta i lokalerna på Skeppsbrogatan med 

tillgång till deras egen interna information. Vi ska även se över våra rutiner för att öka 

samverkan/nyttja tiden bättre med Region Norrbotten. Detta arbete kommer vi att 

fortsätta med. 

• Vi har sett över hur vi kan samverka med FK på bästa sätt efter de förutsättningar vi har 

fått idag. 
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• Indikatorpaketets rutiner har gåtts igenom och uppföljning har skett. Vi har startat med 

indikatorenkäterna till deltagarna. 

• Utveckling av aktiviteter / introduktions aktiviteter som ex bildterapi, hälsoinslag har 

påbörjats med vår Lots resurs. Detta arbete kommer att utvecklas ytterligare. 

• Uppföljning av planeringsdag utgick, då utvecklingsplanering tillsammans med 

Styrgruppen den 27/6 istället var inplanerad. 

• Utvecklingsarbetet fortsätter där man arbetar med teorier, metoder och rutiner i syfte att 

främja kvaliteten i arbetet med deltagarna. Nya direktiv gällande förändring och 

utveckling har kommunicerats med Arena ungdom från  Styrgruppen i juni vad gäller 
förhållningssätt, mottagande av nya deltagare, dokumentation, roller m.m. Detta arbete, 

kring hur vi ska arbeta, är under utveckling och kommer att fortsätta under hösten. 

Bemanning 

Försäkringskassans deltagande i teamet har nu hittat nya former.  

AF har återkallat sin resurs på 25% under tiden 190601-191015 pga. 

omställnings/omorganisation i myndigheten. Avvikelserapport är skriven. 

 

Utvecklingsområden 

• Kriterierna för deltagande i Arena Ungdom vid inskrivning, missbruk och sjukdom har 

inte dokumenterats ännu. Denna fråga ska vi arbeta vidare med. 

• Deltagare med lång inskrivningstid behöver genomlysas för att utreda orsaken till den 

långa inskrivningstiden. Det kan tyda på att de kan vara i behov av någonting annat än 

vad Arena Ungdom kan erbjuda idag. 

• Hitta nytt arbetssätt eller nya arbetsmetoder i arbetsgruppen för att klara 

arbetsbelastningen på ett bra sätt i arbete. 

• Arbetsprocessen skall ses över så att de stämmer med styrgruppens direktiv. 

 

 

På rätt väg 

 

Insatsplan 

I en insatsplan finns syfte och mål med insatsen beskrivna. Insatsplanen beskriver hur insatsen 

ska genomföras och utvärderas.  
Insatsen är uppdelad på strukturella insatser och insatser för individen.  

 

Uppföljning av aktiviteter januari till augusti 2019 

Struktur 

• En försäkringsmedicinsk utbildning genomfördes i februari för socialsekreterare. 

Utbildningen följdes upp med en utvärdering.  

• En grundläggande utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering genomfördes i mars, 

samtliga socialsekreterare var inbjudna. Utbildare var Arbetsförmedlingens specialister; 

psykolog och arbetsterapeut samt en arbetsförmedlare.  

• Ett flertal informationsinsatser har genomförts för att sprida information om På rätt väg 

samt att öka kunskapen för inblandade parter om insatsen. Till exempel ett lunchmöte för 
rehabiliteringskoordinatorerna, flera enskilda informationer till 

rehabiliteringskoordinatorer, information på flera hälsocentraler och en vårdcentral, 



 

 

 Dnr:                                     
  
               Beslutad 2019-09-20 

 

13 

 

information på socialtjänstens mottagningsenhetens. Insatsen är presenterad på SKL 

konferens med temat att minska biståndsmottagande.  

• En workshop genomfördes i juni för personal från socialtjänsten, FK och 

rehabiliteringskoordinatorerna.  

• Varje fredag arbetade processledaren på socialtjänsten för att på bättre sätt kunna bemöta 

frågor och styra processen framåt. Regelbundna möten var inbokade med 

socialsekreterarna för att kunna öka kunskapen i processen och ha möjlighet att prata 

kring deltagare. Olika yrkesroller bjöds in till socialtjänsten på fredagsmöten; Lena 

Wikström för att prata om samordnad rehabilitering och försäkringen och Karin Nordberg 

för att prata om psykisk ohälsa och psykiatrin.  

• Processkarta med beskrivning finns för att testas.  

• Kontakter är tagna med olika parter för att bygga nätverk och skapa förutsättningar för 

samverkan.  

• Introduktion av en socialsekreterare påbörjades för att hon ska kunna stödja sina kollegor 

i processen under slutfasen av insatsen samt även efter insatstidens slut.  

 

Individuella insatser 

• Mars till juni delades indikatorpaketets pågåendeenkät ut till deltagarna. På grund av lågt svarsresultat 

är ingen analys genomförd.  

• Mål vid insatsens avslut är att 40 deltagare ska ha möjlighet till en aktiv planering. Den 16 augusti var 

resultatet 19 deltagare. 10 kvinnor, 3 män och 6 anonyma.  

 
Bemanning 

En processledare arbetar from januari 2018 100% i insatsen. Insatsen avslutas den 1 december 

2019. 

 

Framgångsfaktorer 

• Fredagsmötena på socialtjänsten  

• Nätverksmötena för rehabiliteringskoordinatorerna. Ge varandra kunskap om respektive instans och öka 

kontakten med vården. 

• De olika utbildningsinsatserna och workshop bidrar sammantaget att öka förståelse och kunskap att 

arbeta med individer som behöver stöd för att kunna komma tillbaka till arbete eller studier.  

 

Utvecklingsområden/fortsatt arbete 

• Fortsätta arbetet med att förankra insatsen och tydliggöra syftet. Ledningen bör vara tydlig att insatsen 

ska prioriteras.  

• Introducera socialsekreterare som kan stödja processledaren i arbetet samt sedan vara dem som bär 

processen efter insatsens avslut.  

• Öka antal socialsekreterare som får möjlighet att test och lära sig metoden.  

• Öka kontakten mellan Försäkringskassan och Ekonomiskt bistånd.  

• Öka kontakten med vården.  

 


