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Inledning  
Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004.  

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar 

som samverkande parter. Dess syfte är att stödja samverkan mellan 

medlemmarna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområden. 

 

Samordningsförbundet Pyramis Luleå 
Samordningsförbundet Pyramis har från och med december 2006 och är en 

egen juridisk person med huvudmännen Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Luleå kommun och Region Norrbotten. En 

förbundsordning har antagits av huvudmännen.  

De samverkande parterna har genom Pyramis ansvaret för den finansiella 

samordningen i Luleå. 

Förbundet ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra 

aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet 

svarar också för lokal uppföljning och utvärdering.  

 

Försäkringskassan får bevilja medel till finansiell samordning. Detta utgör 

statens andel och finansierar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 

deltagande. Region Norrbotten bidrar med en fjärdedel och Luleå kommun 

bidrar med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en 

offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 

beslutanderätt över resursanvändningen.  

 

Pyramis organisation  
Samordningsförbundet Pyramis leds av en vald styrelse som består av fyra 

ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive huvudman. Detta ger 

unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet. 

Samordningsförbundet Pyramis kan utveckla och tillämpa en helhetssyn på 

individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som inte är möjligt 

inom respektive part.  

 

Styrelsens uppgift är att: 

• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

• Varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi 

för de nästföljande tre åren.  

• Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

• Finansiera insatser som avser individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de 

samverkande parternas samlade ansvarsområde.  
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• Svara för uppföljning och utvärdering.  

Förbundschef 

Via tjänsteköpsavtal med Arbetsförmedlingen, har samordningsförbundet 

Pyramis Förbundschef på 75 % som arbetar med att leda arbetet inom 

förbundet utifrån styrelsen beslut. Förbundschef samordnar insatser i form 

av administration, process stöd för beredningsgrupp och styrgrupper samt 

information om samordningsförbundet. I uppdraget ingår även kontakter 

med representanter för de fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell 

nivå. Avtal finns med Luleå kommun avseende administrativ service 

innefattande löpande bokföring, upprättande av bokslut och övrigt stöd i 

ekonomifrågor. 

 

Beredningsgrupp 

På tjänstemannanivå finns en lokal beredningsgrupp som är ett viktigt 

forum för dialog om parternas behov, initiativ till utveckling av 

gemensamma insatser mellan de olika parterna. Den lokala 

beredningsgruppen utgör ett viktigt organ som legitimitetsskapare för 

verksamheter/projekt som finansieras av förbundet. 

 

Revision 

Förbundet revideras årligen av huvudmännen utsedda revisorer. 

Granskningen består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, 

uppgifter och ekonomisk redovisning samt årsredovisning. 

 

Pyramis övergripande mål och syfte  
Pyramis uppgift är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera 

rehabiliteringsinsatser som avses i Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (2003:1210), besluta på vilket sätt tillgängliga medel 

ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna. 

 

Syftet med finansiell samordning är att: 

• Använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och till största 

möjliga nytta för den enskilde 

Målet är: 

• Möjliggöra förbättrad förmåga till egen försörjning 

 

Vision  

"Förbättra individens möjligheter till arbete och hälsa genom samverkan" 

 

Genom Samordningsförbundet Pyramis har parterna unika möjligheter att 

överblicka behov av samverkande insatser, ta initiativ till samverkande 

insatser och verka genom förbundets egna övergripande aktiviteter. Detta 
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kan till exempel ske genom att handläggare från parterna arbetar med 

gemensamma insatser och att detta arbete bedrivs i gemensamma lokaler där 

individen/deltagaren möter sina aktuella handläggare. Förbundet verkar för 

att hitta och stödja gemensamma synsätt och arbetssätt för specifika 

målgrupper i utanförskap. Målet är att individen snabbare ska nå egen 

försörjning genom arbete eller studier. 

 

Viktiga framgångsfaktorer i den samordnade rehabiliteringen är att 

insatserna utgår från individens behov och att individen känner delaktighet 

och har möjlighet att påverka planeringen och genomförandet av insatserna. 

Individens egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt. 

Personal-, lokal-, verksamhets- och metodmässig samverkan utgör 

grundläggande principer i syfte att säkerställa rätt rehabilitering ur den 

enskildes perspektiv och effektivt nyttjande av samhällets resurser. 

 

Strategi  

Samordningsförbundet Pyramis strategi för att nå visionen är att genom 

gemensamma insatser och effektiv resursanvändning bibehålla, återställa, 

eller öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i behov av samordnad 

rehabilitering så att de kan förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

 

Fokusområden  
Samordningsförbundets fyra fokusområden ska utgöra grunden för 

förbundets planerade verksamhet under 2019–2021. 

 

• Individen i centrum 

• Utveckling  

• Arbetssätt/processer  

• Ekonomi  

 

Individen i centrum 

Den enskilde individens behov utgör grunden för de samordnade aktiviteter 

som Samordningsförbundet Pyramis finansierar. Huvuddelen av förbundets 

insatser avser stöd till enskilda individer.  

 

Grundläggande för förbundets insatser till den enskilde är synsättet att alla 

individer har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt 

själv ha möjlighet att ta avgörande beslut om sin livssituation. Individens 

egen kraft och motivation är en viktig utgångspunkt.  

 

Parternas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att 

frånta individen det egna ansvaret.  
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Utveckling  

Att kontinuerligt förnya och utveckla parternas samordnade insatser med 

nya insatser, metoder och arbetssätt är en central uppgift inom förbundet. 

Den finansiella samordningen innebär att våra samverkande parter verkar 

tillsammans och tar ett samlat ansvar utifrån individens behov. 

Förbundet ska verka för att vara en sammanhållande aktör för strategisk 

samverkan. 

 

Arbetssätt/processer  

De insatser Samordningsförbundet Pyramis finansierar kan innebära att nya 

metoder och arbetssätt prövas. Det kan gälla att organisera insatser med 

utgångspunkt från individens behov, arbeta med gemensamma 

bedömningar i individärenden och öka kunskapen om varandras uppdrag. 

Insatser i förbundet kan också leda till strukturella förändringar inom eller 

mellan de samverkande parterna. 

 

Arbetssättet inom Samordningsförbundet Pyramis ska framförallt grunda 

sig på fakta och kunskap. Förslag och idéer från dem som möter våra 

medborgare i det dagliga arbetet ska stimuleras. Beredningsgruppen utgör 

en del av Samordningsförbundet Pyramis strategiska och operativa 

verksamhet för information, beredning och verkställighet.  

 

Ekonomi  

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att individens beroende 

av offentlig försörjning ska minska. Nyttjande av samhällets resurser ska ske 

på ett så effektivt sätt som möjligt både ur individens perspektiv och ur det 

samhällsekonomiska perspektivet. 

Utfallet av Samordningsförbundet Pyramis insatser redovisas i hel- och 

delårsbokslut.  

Vid behov kan förbundet besluta om upphandling av utvärderingar som till 

exempel belyser  nyttan mot kostnader i genomförda aktiviteter.  

 

Målgrupp 

• Personer i åldrarna 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden 

sedan lång tid på grund av ohälsa och är i behov av samordnad 

rehabilitering. De insatser som ges inom de ordinarie systemen är 

inte tillräckliga. Prioriterade individer är de med fysisk, psykisk, 

social och/eller arbetsmarknadsrelaterad problematik och med behov 

av insatser från minst två av parterna.  
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Mål och mått  
Nedan beskrivs förbundets inriktningsmål och mått ur ett grundläggande 

perspektiv. Under rubrikerna Arena Ungdom och Rehabteam 30+ har mål 

och mått preciserats och beskrivs under respektive rubrik. 

 

Individen i centrum 
Mål 

• Individer som deltar i samordnad rehabilitering ska få arbete, 

påbörja studier eller vara i annan behovsanpassad lösning efter 

avslutad aktivitet 

• Deltagare ska uppleva att de är delaktiga i genomförandet av 

insatserna  

• Individer som deltar i samordnad rehabilitering ska uttrycka att de 

har fått stöd som är till stor nytta för dem efter avslutad aktivitet  

 

Mått 

• Andel av deltagarna som erhåller arbete, påbörjar studier eller är i 

annan behovsanpassad lösning efter avslutad aktivitet  

• Andel av deltagarna som upplever hög delaktighet i genomförandet 

av insatserna  

• Andel av deltagarna som upplever att de har fått stöd som är till 

stor nytta för dem 

• Andel av deltagarna som upplever att de är mer redo för att kunna 

arbeta eller studera 

Utveckling 

Mål 

• Utveckla hållbara och gränsöverskridande relationer, synsätt 

insatser och metoder mellan de samverkande parterna 

• Utveckla gemensam kunskap, nya arbetsmetoder och rutiner i 

samverkan 

Mått 

• Inblandade aktörers upplevelse av hur gemensam kunskap, 

relationer och synsätt i samverkan utvecklas inom ramen för 

finansiell samordning 

• Styrelse, chefer och personals upplevelse av att arbetet med 

metoder och arbetssätt i samverkan har lett till att förebyggande 

insatser utvecklats. 

 

 



 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET  Dnr:                    
LULEÅ  Beslutad 2018-11-15  

Avser verksamhet under 

2019 

 

 

8 

 

Arbetssätt/processer 

Mål  

• Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från 

individens hela behovsbild 

• Medverkande myndigheters personal har strukturer för att initiera, 

upprätthålla och underhålla relationer mellan varandra 

• Samverkande parter har kunskap om vad varje part kan tillföra i 

samverkansarbetet 

• Inskrivna individer skall ha en gemensamt upprättad handlingsplan 

under och efter avslutad insats. 

• Verka för att framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär 

verksamhet 

 

Mått  

• Deltagarnas upplevelse av hur deras individuella behov påverkat 

val av aktiviteter och genomförande  

• Medverkande myndigheters representanter upplevelse om det finns 

strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 

mellan varandra 

• Samverkande parters upplevelse av om det finns kunskap om vad 

varje part kan tillföra i samverkansarbetet 

• Andel av inskrivna individer som har gemensamt upprättad 

handlingsplan. 

• Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet. 

 

Ekonomi 

Mål  

• God ekonomisk hushållning 

- Budget i balans.  

 

Mått 

• Ekonomiskt utfall 

• Respektive verksamhets ekonomiska effekter i ett individ och 

myndighetsperspektiv 
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Uppföljning och utvärdering 

• Förbundets chef ska ingå i de beviljade insatsernas styrgrupper 

• Alla samverkansinsatser ska följas och utvärderas 

• Pyramis använder SUS som är ett system för uppföljning av resultat 

av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Varje registrerad insats 

redovisas i SUS av insatsägare. 

• Processutvecklare/processledare redovisar insatsernas resultat 

löpande i respektive styrgrupp. 

• Deltagare, personal i verksamheterna, styrelse och parternas 

chefsgrupper ges möjlighet att genom ett enkätverktyg på olika sätt 

visa hur samordningen i förbundet utvecklas.  

• Pyramis har avtal med NNS (Nationella nätverket för 

samordningsförbund) för tjänster för kvalitetsbedömning av 

finansiell samordning via indikatorer. Indikatorerna möjliggör 

bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundets 

verksamhet över tid, möjliggör jämförelser mellan andra förbund 

samt ger förbundet och ingående parter ett stöd för att förbättra 

samordningen av pågående arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera data nationellt. 
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Bakgrundsanalys till fortsatta insatser i Luleå 2019 
Globalt väntas tillväxten i ekonomin normaliseras men är fortsatt 

bredbaserad vilket gynnar utvecklingen i både Sverige och länet.  

Stämningsläget bland företagen är gott, även om förväntningarna 

skruvats ned något. Företagen fortsätter även att planera för fler anställda 

och en fortsatt stor andel arbetsgivare kan endast öka sin verksamhet i 

begränsad omfattning med befintlig personalstyrka.  

 

Det fortsatt starka konjunkturläget innebär att efterfrågan på arbetskraft 

ökar och behovet av att nyrekrytera tilltar. Man bedömer att länets 

sysselsättning kommer att öka med omkring 2 000 personer. 

Den största sysselsättningsökningen i länet bedöms ske inom vård och 

omsorg, för- och grundskola, information och kommunikation 

(dataprogrammering och telekommunikation), företagstjänster samt delar 

av tillverkningsindustrin. 

 

Arbetslösheten i Luleå 

…för alla 
Vi har lägre arbetslöshet i Norrbottens län än riksgenomsnittet, 6,7 

procent (riket 7,4 procent) Antalet inskrivna förväntas minska under året. 

En fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft inom flertalet sektorer på 

arbetsmarknaden har inneburit en kraftig minskning av antalet 

registrerade på Arbetsförmedlingen i Luleå. 

Antalet öppet arbetslösa plus arbetslösa i program har minskat från 2 300 

inskrivna 2016 till 2027 i september 2018. I åldersgruppen 25–64 år är 

minskningen 4,6%. 

…för unga 

För arbetslösa ungdomar under 25 år är utvecklingen fortsatt  

 mer positiv med en minskning från 440 inskrivna i september 2016 till 

348 inskrivna september 2018, en minskning med knappt 10% det senaste 

året. Arbetslösheten för ungdomar i Luleå är fortsatt mycket låg. Idag 

dock något fler, 81 långtidsarbetslösa ungdomar, än i september 2017. För 

sökande över 25 år har långtidsarbetslösheten minskat med 6,3%.  

För ungdomar under 25 år som varit utan arbete mer än 24 månader är 

minskningen ganska stor -12%. För unga under 20 år är minskningen 

ännu större -18,8%. 

Den förbättrade arbetsmarknadssituationen har även gynnat grupper som 

vanligtvis står långt ifrån arbete. Arbetslösheten bland personer med 

funktionsnedsättningar har minskat med totalt 2,8% och den har minskat 

mest i åldersgruppen 18–24 år där minskningen är 8,8%.  

…för utrikesfödda och nyanlända 
Vad gäller utrikesfödda går utvecklingen i motsatt riktning även om det 

planar ut något. Antalet öppet arbetslösa plus arbetslösa i program har 

ökat från 559 individer till 585 det senaste året. En ökning med 4,6 %  
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För arbetslösa under 25 år ser vi en ökning från 79 inskrivna 2017 till 88 i 

september 2018. En ökning det senaste året med 11,4% vilket är betydligt 

lägre ökning än föregående år. 

Antalet unga inskrivna, 18–24 år, med Etableringsplan vid Af har senaste 

året minskat betydligt jämfört med 2017 från 42 till 24 personer. I 

åldersgruppen över 25 år har antalet minskat med 46%% till 99 inskrivna.  

 

Inför 2019 beräknas Luleå kommun ta emot 108 anvisade kommunplacerade 

och egenbosatta nyanlända. Kommunen kommer att ta emot ca 6 

ensamkommande barn. Kommunen även öppnat för att ta emot alla barn 

som anvisas till länet. Det skulle innebära 15–30 barn 2019. En del av dessa 

kommer att behöva fördjupat och samordnat stöd för att etableras och 

integreras på ett bra sätt. 

 

Försörjningsstöd 

I Luleå finns i september 1560 personer i försörjningsstöd (619 hushåll), 

varav 442 är barn under 18 år. 484 är arbetssökande vilket är en ökning. 

Socialförvaltningen har utbetalat 4,5 miljoner senaste månaden i 

försörjningsstöd. 

 

Sjukförsäkringen 

Försäkringskassan (FK) har samordningsansvar för alla personer som har sin 

arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och behöver stöd eller insatser 

från flera parter för att komma tillbaka till arbete eller till att stå som 

arbetssökande. Samordningsuppdraget är detsamma oavsett om man har 

sjukpenninggrundande inkomst eller inte.  

 

I regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro är 

målet att sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå. En hög 

sjukfrånvaro ökar risken för att människor fastnar i långa sjukskrivningar 

och i slutändan permanent ställs utanför arbetsmarknaden. 

Norrbottens län har haft en positiv utveckling och har i dag en låg 

sjukfrånvaro. Vissa variationer finns mellan kommunerna. 

 

Sjukpenningtalet 2018-10 
   

  Kvinnor Män Samtliga 

Riket 12,8 6,8 9,7 

Norrbotten 10,8 5,5 8,0 

Luleå 9,1 4,6 6,8 
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Utanförskapets orsaker och utmaningar 

Det finns fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. En 

tydlig vattendelare finns mellan personer med utbildning och de personer 

som har en bristande utbildningsbakgrund. Arbetslösheten bland de med 

endast förgymnasial utbildning fortsätter att ligga kvar på en hög nivå (22,4 

procent), samtidigt som den för de med utbildning ligger på en betydligt 

lägre nivå, gymnasial utbildning 5,9 procent och eftergymnasial utbildning 4 

procent. Länets arbetsgivare efterfrågar vid rekrytering i stor utsträckning 

personer med någon form av utbildning och då på lägst gymnasienivå.  

Den stora skillnaden i arbetslöshet bland inrikes födda (5 procent) och 

utrikes födda (21,4) består. En skillnad finns också i arbetslösheten bland 

kvinnor och män, där arbetslösheten för kvinnor låg på 6,2 procent medan 

den för män låg på 7,4 procent.  

 

Gruppen inskrivna arbetslösa som inte haft ett arbete de senaste 12 

månaderna utgör närmare en tredjedel (cirka 2 700) av det totala antalet 

inskrivna arbetslösa. Ett flertal av de med långa inskrivningstider utan 

arbete tillhör någon av grupperna med svagare arbetsmarknadsanknytning, 

som till exempel funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, 

utomeuropeiskt födda och personer med endast en förgymnasial utbildning.  

 

Problemet med en alltmer tudelad arbetsmarknad är dock fortsatt en 

utmaning på nationell nivå.  

Några utmaningar som är av betydelse för att klara framtida tillväxt och 

välfärd beskrivs nedan:  

• anpassade informations- och vägledningsinsatser i alla 

åldersgrupper  

• anpassning av yrkesutbildningar till yrken som efterfrågas av länets 

arbetsgivare  

• flexibla individ- och arbetsplatsförlagda insatser och utbildningar  

• tillvarata kompetens som tillgänglig arbetskraft har: till exempel 

personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och äldre 

arbetssökande  

• framgångsrik integration möjliggör att den nya arbetskraften som 

länet fått stannar kvar  

•  

Ett växande problem är många ungdomars sociala situation. Det kan t.ex. 

handla om bostadssituationen.  

Enskilda individers behov är ofta större än vad någon part enskilt kan 

leverera. Effekten för individen kan bli en mycket lång tid i utanförskap där 

man bollas från den ena parten till den andra i en rundgång utan slut. Den 

organisatoriska lösningen på detta problem har blivit de finansiella 

samordningsförbunden där man med hjälp av partssamverkan kring 

individens samlade behov kan hitta långsiktiga lösningar. 
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Verksamheter och insatser under 2019 
Pyramis delfinansierar två verksamheter, Rehabteam 30+ och Arena 

Ungdom, för stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och 

med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna. 

Flertalet av individerna har dock behov av parallella insatser från 3–4 av 

parterna. Verksamheterna är implementerade i parternas ordinarie 

verksamhet sedan 2016. Parterna är gemensamt ägare till insatserna. 

 

Beslut om fortsatt delfinansiering av insatser i Rehabteam 30+ och Arena 

Ungdom fattas av styrelsen ett år i taget.  

Uppfattningen är att verksamheterna långsiktigt behöver finnas kvar för 

att ge möjligheter till insatser för de individer som levt i ett långt 

utanförskap och som behöver insatser från minst två parter. Formerna för 

samverkan i både Rehabteam 30+ och Arena Ungdom är numera väl 

etablerade och förankrade hos berörda parter.  

 

För 2019 finns insatserna, Rehabteam 30+, Arena Ungdom och På rätt väg. 

Årligen faställer styrelsen verksamhetsplan och budget för insatserna.  

 

Rehabteam 30+, 2019–2021 
Aktivitetsplan upprättas för 2019–2021.  
 

Målgrupp 

Individer 30–64 år som står utanför arbetsmarknaden pga. medicinska, 

sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter. De har behov av 

stöd från minst två av de samverkande parterna. 

 

Övergripande mål och syfte för Rehabteam 30+  

Verksamheten består av en gemensam kartläggning, där alla parter deltar, 

och utmynnar i en handlingsplan som förankras hos individen och som 

alla parter står bakom. Handlingsplanen ska innehålla förslag på 

effektfulla fortsatta insatser. Den överlämnas därefter till den/de parter 

som bedöms ha adekvata insatser för att ge individen ”rätt” stöd i 

förhållande till individens behov. 

 

Syftet är att samordna insatser så att individen som deltar i samordning 

inte ska hamna i rundgång mellan parterna. Gemensamma insatser ska 

stärka individer som på grund av ohälsa stått utanför arbetsmarknaden 

en längre tid. 

Målsättning för verksamheten är att individen ska öka sin förmåga till 

arbete, utbildning, egen försörjning. Eller komma till annan 

behovsanpassad lösning. 
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Aktivitetsmål Rehabteam 30+ 

• Rehabteam 30+ ska upprätta 50 handlingsplaner per år 

• Samtliga deltagare ska ha en upprättad handlingsplan inom en 

månad efter att remiss inkommit 

• De föreslagna insatserna, enligt handlingsplanen, ska startas hos 

berörd part senast inom två månader efter upprättad och 

överlämnad handlingsplan 

• Samtliga individer som erhållit handlingsplan från Rehabteam 30+ 

ska följas upp efter 3 och 12 månader för att kvalitetssäkra 

utvecklingen för individen. Rehabteam 30+ ansvarar för 

uppföljningen. 

Bemanning Rehabteam 30+  

Teamet bemannas av respektive part, 25 % per part. I bemanningen finns 

”back-up” planerad från vissa av parterna för att minimera sårbarheten 

vid frånvaro. 

 

Kompetens och omfattning 

Part Kompetens Omfattning  

Luleå kommun, Social-

förvaltningen 

Socialsekreterare 

 

Schemalagd medverkan  

25 % 

Arbets-förmedlingen 

 

Arbetsförmedlare 

 

Schemalagd medverkan  

25 % 

Försäkringskassan Personlig 

handläggare 

Schemalagd medverkan  

25 % 

Luleå kommun, 

AMF 

Arbetsmarknads-

konsult 

Schemalagd medverkan  

25 % 

Region Norrbotten  Lämplig kompetens 

Vuxenpsykiatrin alt 

Närsjukvården 

Schemalagd medverkan  

25 % 
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Arena Ungdom 2019–2021 
Aktivitetsplan upprättas för 2019–2021.  

 

Målgrupp  
Arbetslösa unga 16–29 år som kan ha en kombination av bristfällig eller mycket 

bristfällig utbildningsbakgrund ofta kombinerad med psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning. Många är helt utan erfarenhet från arbetslivet. De har behov av 

stöd från minst två av de samverkande parterna. 

 

Övergripande mål och syfte för Arena Ungdom 2019 

Verksamheten syftar till att stödja individer med lång väg till 

arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de 

samverkande parterna. Flertalet av individerna har dock behov av 

parallella insatser från 3–4 av parterna. 

Verksamheten utgörs av en inledande gemensam kartläggning samt partsspecifika 

och/eller gemensamma insatser. Här finns tillgång till samtliga parters insatser under 

den tid den unge är inskriven i Arena Ungdom.  

Syftet är att samordna insatser så att individen som deltar i samordning 

inte ska hamna i rundgång mellan parterna. Gemensamma insatser ska 

stärka individer som på grund av ohälsa stått utanför arbetsmarknaden 

en längre tid. 

 

Målsättning för verksamheten är att insatserna leder till att individerna 

går vidare till: 

• Arbete 

• Utbildning 

• Rätt insats utifrån behov 

 

Aktivitetsmål Arena Ungdom 

• Minst 50 % av avslutade ungdomar ska gå till arbete eller 

utbildning 

• 40 nya deltagare bereds plats i Arena Ungdom per år. 

• Samtliga ungdomar ska ha en påbörjad kartläggning och 

aktivitetsplan inom en månad från anvisning. 

• Maximalt 75 individer är inskrivna samtidigt. 

• Samtliga ungdomar ska erbjudas möjlighet att fylla i enkäten från 

indikatorpaketet efter 4 månaders inskrivning och vid avslut i 

Arena Ungdom.  
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• Samtliga ungdomar som avslutas utan att gå till arbete eller 

utbildning ska återföras till aktuell part tillsammans med en 

redovisning av den unges aktuella situation.  

Bemanning Arena Ungdom 

Under 2019 och framåt föreslås en fortsatt bemanning enl. nedan från 

respektive part Från Region Norrbotten är bedömningen att behovet 

tillgodoses av en bemanning på 50 % tjänst – med inriktning psykiatri 

alternativt Närsjukvården.  

Under 2019 är Försäkringskassans roll och resurser förändrade från 2018. 

De ska samordna ärenden med unga som beviljats aktivitetsersättning där 

individen har en utvecklingspotential mot arbete/studier och har ett 

behov av myndighetssamverkan. Det innebär att sammanställa en 

planering och ansvara för att följa upp planeringen och ändra i den vid 

behov. Försäkringskassans uppdrag är kopplat till individer som uppbär 

aktivitetsersättning.  

 

Under 2019 kommer Försäkringskassan delta i beredningsgruppen (1–2 

timmar per vecka) där nya ärenden aktualiseras in och bidra med 

kunskap om Försäkringskassans förmåner. 

Vid behov av information till individer om aktivitetsersättning kommer 

Försäkringskassans personal att bedöma på vilket sätt den informationen 

kan delges individen. Försäkringskassan kommer inta att ha någon 

samlokaliserad grundbemanning i Arena Ungdom.  

 

Kompetens och omfattning 

Part Kompetens Omfattning  

Luleå kommun, Social-

förvaltningen 

Socialsekreterare 

 

Schemalagd medverkan  

75 % 

Arbetsförmedlingen 

 

Arbetsförmedlare 

 

Schemalagd medverkan  

75 % 

Försäkringskassan Personlig handläggare Utifrån antal inskrivna 

deltagare från FK samt 

utifrån behov i teamet. 

Luleå kommun, 

AMF. 

Arbetsmarknads-

konsult 

Schemalagd medverkan  

75 % 

Region Norrbotten Lämplig kompetens 

inom Vuxenpsykiatrin 

alt Närsjukvården 

Schemalagd medverkan  

50 % 
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På rätt väg 2019 

Insatsplan är upprättad för 2018–2019. Insatsen avslutas 1 december 2019.  

Över hela Sverige har utanförskapet uppmärksammats för dem som är 

sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande inkomst 

och uppbär ekonomiskt bistånd. Som situationer ser ut idag i Luleå kommun 

erbjuds dessa individer inte rehabilitering och stöd tillbaka till bättre hälsa och 

närmare arbete.  

Insatsen På rätt väg startades 1 januari 2018 utifrån SKL:s viljeinriktning 

kring målgruppen och utgår från Hallandsmodellen. Insatsägare är Luleå 

kommun, socialförvaltningen och Försäkringskassan (FK). 

Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen Region Norrbotten, Luleå 

kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, Samordningsförbundet Pyramis i 

Luleå. 

En insatsplan är grunden för insatsen. En styrgrupp bestående av alla parter 

leder och följer arbetet i insatsen och utgör stöd för processledaren. 

Insatsen pågår under perioden 2018-01-01 – 2019-12-01 

Kostnader för insatsen är 1 356 600 (se budget och finansiering). Kostnaden 

delfinansieras av Pyramis och socialförvaltningen, 500 000 fördelat på 

250 000 för 2018 och 250 000 till 2019. 

 

Målgrupp  
Individer 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 februari 2018 var antal individer som uppbar ekonomiskt bistånd 

sjukskrivna med läkarintyg 127 personer i Luleå. (Utifrån en kartläggning 

som gjordes av den aktuella målgruppen inom socialförvaltningen)  

 

Övergripande mål och syfte för På rätt väg  

Syftet med insatsen är att skapa en arbetsmetod för att identifiera, bedöma 

förutsättningar och samverka kring målgruppen. Insatsen ska i första läget 

arbeta på ett strukturellt plan för att sedan även arbeta på individnivå.  

• Samarbetet ska öka mellan berörda myndigheter för att uppnå 

samverkan.  

• Kunskaperna ska öka om de olika myndigheternas uppdrag samt i 

arbetslivsinriktad rehabilitering och försäkringsmedicinskt 

bedömningsstöd.  

• Aktuella rehabiliteringsaktörer ska ha möjlighet att göra rätt från 

dag ett för att individen ska få tillgång till likvärdigt stöd i form av 

samordnad rehabilitering som den som uppbär sjukpenning.  

• Människor ska stödjas att må bättre och komma närmare 

arbete/egen försörjning. 

• Säkerställa att individen får del av rätt insats utifrån behov.  
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• Att förhindra att nya långvariga sjukskrivningar utan planering och 

aktiviteter tillkommer hos socialförvaltningen.  

 

Mål för struktur 

• Skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande samverkan 

mellan parterna så att arbetet på individnivå kan fungera smidigt 

och enhetligt.  

• Utveckla handläggningsmetoder där man utgår från individernas 

behov, möjligheter och förutsättningar. Arbetsmetoden som 

utvecklas ska under hela insatstiden planeras för att vara en 

ordinarie del av socialsekreterarnas och de personliga 

handläggarnas arbetsuppgifter.  

• Utveckla samarbete med Luleå kommuns arbetsmarknadsavdelning 

som kan tillhandahålla rehabiliteringsplatser till individer som har 

behov av att utveckla och pröva 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.  

Mål för individerna 

Den som är sjukskriven med nedsatt arbetsförmåga och nollplacerad:  

• ska ges möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga och komma 

närmare arbete och/eller studier dvs egen försörjning.  

• Ska ha en aktiv och sammanhållen planering. 

• få samordnad rehabiliteringen genom Försäkringskassan om behov 

va det finns 

• ska få möjlighet att pröva sin arbetsförmåga om behov finns. 

• tillgång till rätt insats utifrån behov. 

• ska få vara delaktig i sin planering.  

• ska vid behov få sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad på 

tillräckliga underlag.  

 

Aktivitetsmål På rätt väg 

För struktur 

• Upplevelse av att rutiner (hand-läggningsmetod) för samverkan 

finns (Följs upp via Indikatorenkät) 

• Upplevelse av samverkansklimat (Följs upp via Indikatorenkät) 
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• Ökad kunskap i försäkringsmedicin samt i sjukförsäkringen 

Maximalt 75 individer är inskrivna samtidigt. (Utvärdering) 

• Ökad kännedom om EB och FK. (Utvärdering) 

 

För individ 

• Upplevelse av stöd (Följs upp via Indikatorenkät) 

• Upplevelse av sammanhållen planering (Följs upp via 

Indikatorenkät) 

• Upplevelse av närmare arbete (Följs upp via Indikatorenkät) 

• Upplevelse av delaktighet (Följs upp via Indikatorenkät) 

• Tillgång till samordnad rehab (följs via SUS) 

• Till arbete, studier, arbetssökande (följs via SUS) 

• Egen försörjning via arbete (följs via SUS) 

• Prövad för aktivitets- eller sjukersättning på tillräckliga 

underlag (Följs via kartläggningsdata) 

• 70% med aktiv planering (Följs via kartläggningsdata) 

 

Bemanning På rätt väg 

Kompetens och omfattning 

Part Kompetens Omfattning  

Arbetsförmedlingen Processledare Tjänsteköp 100% 

Luleå kommun, 

Socialförvaltningen 

Socialsekreterare 

 

Kontaktperson 

Försäkringskassan Samverkans-

ansvarig 

Kontaktperson 
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Planerad verksamhet Pyramis 2019 
 

Övergripande verksamhetsområden 2019–2021  

Samordningsförbundet Pyramis vill bidra till utveckling både när det gäller 

arbetssätt/metoder, organisering, styrmedel och uppföljning/utvärdering 

samt gemensamt förhållningssätt och gemensamma begrepp mellan berörda 

parter och aktörer. 

 

För att utveckla finansiell samordning och samverkan mellan myndigheter i 

Luleå behöver Samordningsförbundet Pyramis också ingå i regionala och 

nationella sammanhang. Samordningsförbundet Pyramis vill därför vara 

representerade och medverka aktivt i dessa sammanhang. Det finns också ett 

ansvar som offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och 

kunskaper som utvecklas. 

 

Kvalitets- och utvecklingsarbete samt kompetensutveckling 

De verksamheter/insatser som Samordningsförbundet Pyramis finansierar 

ska ha hög kvalitet. Genom att beskriva och dokumentera arbetssätt, 

processer, organisering och resultat, inklusive samhällsekonomiska effekter, 

bidrar förbundet till att kvaliteten säkras. Härigenom skapas också möjlighet 

att föra över kunskap till andra organisationer och intressenter. 

Ett strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete ska prägla 

Samordningsförbundet Pyramis arbete. 

Pyramis kan också stödja gemensam kompetensutveckling och 

erfarenhetsutbyte mellan handläggande personal och chefer från 

samverkande parter.  

Under kommande verksamhetsår ska Samordningsförbundet Pyramis 

fortsätta befästa och utveckla rutiner för samverkan. Detta sker bland annat 

genom insatser i förbundet och genom att medverka i erfarenhetsutbyte med 

andra samordningsförbund. 

Samordningsförbundet Pyramis ska verka för att lyckade resultat av insatser 

inom Samordningsförbundet Pyramis på ett gemensamt sätt tas tillvara 

inom parternas ordinarie verksamheter. 

 

Analys av behov och prioriteringar 

För att insatserna ska vara effektiva är det viktigt att de bygger på 

kartläggning och analyserande behov, vilka hinder det finns i samverkan 

som blir till svårigheter för den enskilde. Rehabiliteringsaktörernas insatser 

ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta individen sitt 

eget ansvar samt organiseras med utgångspunkt från individens behov för 

att möjliggöra arbete och/eller utbildning.  
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Det ekonomiska utrymmet 2019–2021 kommer i första hand att användas till 

fortsatt delfinansiering av redan pågående aktiviteter och insatser för 

individer tillhörande förbundets målgrupp.  

 

Samordningsförbundet Pyramis har sedan starten sett det som 

synnerligen angeläget att unga vuxna kan etablera sig i samhället och att 

de inte blir föremål för onödig rundgång mellan olika parter. 

Samordningsförbundet Pyramis har prioriterat unga med psykisk ohälsa 

och komplexa behov där insatser som ges inom det ordinarie systemet 

inte är tillräckliga. 

Nya medborgare i Luleå som kommit från andra länder är en grupp som 

Pyramis fortsätter att följa med syfte att uppmärksamma individer i behov 

av fördjupat och samordnat stöd. En grupp som kan riskera att hamna i 

utanförskap och där integrationen försenas och försvåras. 

Dessa prioriteringar liksom inriktningen att Samordningsförbundet Pyramis 

medel huvudsakligen ska användas till samordnad rehabilitering för 

individer, ligger fast för år 2019. 

 

Samverkan i ny skepnad 

Samordningsförbundet Pyramis ska vara uppmärksam på förändrade 

förutsättningar hos de samverkande parterna och de övergripande 

ekonomiska förutsättningarna för finansiell samordning samt vara beredd 

att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv 

omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Samordningsförbundet 

ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos parterna. Det 

är viktigt att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och 

att myndigheternas ansvar för individer kvarstår. De områden som behöver 

utvecklas ytterligare ligger framförallt i de organisatoriska mellanrummen 

mellan de berörda parternas verksamheter.  

 

Parterna i beredningsgruppen ska utveckla förbundets organisation mot 

integrerad samverkan genom att arbeta fram en plattformslösning där 

parternas insatser kan samlas under ett paraply.  

En målbild ska tas fram som beskriver en utveckling på 2–3 års sikt där 

parterna föreslås bidra med egen finansiering om inte ytterligare Finsam 

medel kan äskas via Statens fördelningsmodell. I målbilden bör en utökad 

samverkan med ASF, Arbetsintegrerade sociala företag beskrivas. 

 

Därutöver fortsätter förbundet verka för utveckling av nya strukturella  

insatser och aktiviteter inom samordnad rehabilitering för förbundets 

målgrupper. 
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Aktivitetsplan 2019 
Beslutade aktiviteter som fortgår 

 

• Insats På rätt väg 

Insatsen startade 1 december 2017 och pågår till den 1 december 2019. 

Medfinansiering för 2018 och 2019 är klar från Socialförvaltningen. Se 

utförligare beskrivning av insatsen (sid 16-18).  

 

• Medverkan i DUA – Delegationen unga till arbete 

Förbundschef ingår i strategiska gruppen och representerar Pyramis.  

Pyramis medverkan i DUA i Luleå ger möjligheter till fördjupad samverkan 

och hitta vägar till samordning av insatser för ungdomar som kan behöva 

stöd för att komma till utbildning och arbete. Pyramis kan vara med och 

skapa förutsättningar för samverkan, hjälpa till i erfarenhetsutbyte och att 

lösa upp vissa knutar mellan aktörerna. 

 

• Plugg- ut 

Process med struktur och insatser för övergången från gymnasieskola till 

arbetsliv för ungdomar med funktionshinder är upprättad mellan 

Gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen. Uppföljningar har skett 

löpande utifrån hur processen fungerar. Parternas önskemål är att Pyramis 

även fortlöpande följer upp hur samverkan fungerar. Överenskommelse 

träffad om att Pyramis bjuder in till löpande årlig uppföljning med aktuella 

parter. 

 

• Samverkan/samarbete med Arbetsintegrerade sociala företag i 

Luleå 

Pyramis följer utvecklingen av nya och etablerade arbetsintegrerade sociala 

företag (ASF) och ska hålla sig informerade om det aktuella läget. Pyramis 

deltar som part genom Förbundschef i Partnerskap (Länspartnerskap) som 

startades upp inom ramen för projektet ”Socialt affärsperspektiv Norrbotten” 

Pyramis medverkan i Partnerskapet ska uppmärksamma de möjligheter som 

ASF kan innebära för Pyramis målgrupper, stödja samverkan och bidra till 

parternas lokala arbete med frågor som rör ASF.  

Pyramis deltar i det startade arbetet kring framtagandet av eventuellt 

nya/förändrade stödstrukturer för ASF. 

 

• Systematisk uppföljning via indikatorer, ”Hur märker vi att det 

blir bättre?” 

Uppföljning via indikatorer är beslutad och avtal årsvis är tecknat med NNS. 

Uppföljningen är påbörjad och fortsätter under 2019. 
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• Information och spridning av förbundets uppdrag 

Under 2018 fortsätter arbetet med information om förbundet internt hos 

parterna och externt hos andra intressenter. Det finns fortsatt behov att av 

sprida kunskap om möjligheter genom samordning men även att inspirera 

till samverkan genom att visa på goda exempel på framgångsrik samverkan 

och betydelsefulla resultat. 

 

• Hemsida 

Samordningsförbundet Pyramis saknar egen hemsida på Internet. En sådan 

skulle underlätta den externa informationen om Pyramis och dess 

aktiviteter. Fortsatt ska möjligheterna utredas för ett ev. bygge en gemensam 

hemsida i samarbete med de två övriga samordningsförbunden i 

Norrbotten. 

 

• Träff med samordningsförbunden i Norrbotten och Norrland 

Förbundet fortsätter att medverka och även inbjuda till dessa träffar.  

 

Nya områden att utveckla 

 

• Ny insats för vuxna 

Ambitionen under det kommande året är att men också tillsammans med 

parterna ta fram ett förslag till samlad insats för målgruppen 30–64 år med 

målet arbete/utbildning, egen försörjning. Styrelsen menar att det kan vara 

bra att enas kring en gemensam metod i en ny insats, SIP skulle kunna vara 

en sådan. Viktigt att få med primärvården som operativ part inte bara 

vuxenpsykiatrin. Att kunna ha möjlighet till arbetsförmågebedömningar 

inom en insats vore önskvärt.  

 

• Projekt ”Lots” 

Ur en problemformulering i Rehabteam 30+ kring framtagna 

handlingsplaners hållbarhet över tid har en idé till insats vuxit fram. Många 

av deltagarna har brister i sin förmåga att själva planera och genomföra 

föreslagna aktiviteter som bedömts vara bra för fortsatt 

rehabiliteringsprocess.  

Syftet skulle vara att i projektform pröva om ett fördjupat stöd till deltagare i 

våra verksamheter i form av en lotsfunktion kan vara funktionellt och 

effektfullt. Lotsfunktionen förväntas ge stöd till deltagare att bära och 

effektuera rekommenderade aktiviteter i deras handlingsplan så att 

rehabiliteringsprocessen fortsätter mot uppsatta mål. 

Samma funktion skulle kunna stödja deltagarna i Arena ungdom vidare i sin 

rehabiliteringsprocess om de inte avslutar mot utbildning eller arbete. Stöd 

skulle även kunna utvecklas för att hjälpa deltagaren att lyckas inför och 

under praktik eller anställning. Förslag till projektet har skrivits fram och 
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bereds för beslut under december. Föreslagen projektperiod är februari 2019-

december 2019. Projektet föreslås finansieras helt av Pyramis. 

 

• Hikikomori 

Beredningsgruppen ska under året påbörja ett utvecklingsarbete för förslag 

till insats för unga med psykisk ohälsa, gärna med inspiration ifrån 

Hikikomori modellen i Umeå kommun.  

 

• Ny organisationsstruktur för större och fler samordningsförbund i 

Norrbotten 

Frågan om en sammanslagning av de tre befintliga samordnings i Norrbotten 

är aktuell i de tre förbundens styrelser. Förbundscheferna i de tre förbunden 

har fått ett uppdrag att undersöka intresse, inspirera och bjuda in fler 

kommuner att ingå i ett nytt större förbund alternativt bilda egna nya 

förbund. Ev. Boden och Kalix kan vara lämpliga. Kommuner i Malmfälten 

har också visat intresse. 

 

• Seminarium Jämställdhet i arbetslivsinriktad rehabilitering 

Kompetensutvecklingsinsats med fokus på den arbetslivsinriktade 

verksamheten som sker inom aktiviteterna i Pyramis. Genomförs under våren 

2019. Syftet är att uppmärksamma genusperspektivet i våra verksamheter 

genom ökad kunskap hos parternas handläggare. Om möjligt ska manlig 

föreläsare/sakkunnig anlitas. 

 

• Nätverk för projektledare 

Initiativ ska tas för att sammankalla projekt/insatsledare i olika projekt i 

kommunen. Pyramis är efterfrågad som värd för att starta upp ett nätverk 

efter Projektinformationsdagen i mars 2018. Syftet är att utforska om det 

finns ett behov av ett nätverk, om det kan upplevas ge stöd i ett ofta ensamt 

och krävande uppdrag och om nätverket kan ge synergieffekter mellan olika 

insatser/projekt inom Luleå kommun. 

 

• Inför verksamhetsplanering 2019–2021 

Inför kommande verksamhetsplanering, 2020–2022, samlas styrelse och 

beredningsgrupp under hösten 2019 till idéforum för att tillsammans arbeta 

med frågor om förbundets framtida inriktning och insatser.  
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Budget 2019 med plan för 2019–2021  

  2019 2020 2021 

INTÄKTER       

Erhållna bidrag 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Eget kapital 380 600 -238 250 126 750 

SUMMA INTÄKTER 2 380 600 1 761 750 2 126 750 

PERSONALKOSTNADER       

Köp av tjänst Förbundschef. Lön, 

lönebikostnad, reseersättning, 

traktamenten, 75 % tjänstgöringsgrad. 
371 250 382 500 393 975 

Personalutbildningar, utbildningsmaterial 

och konferenser. 
40 000 40 000 40 000 

SUMMA PERSONALKOSTNADER 411 250 422 500 433 975 

ÖVRIGA KOSTNADER       

Lokalhyra, telefon- och datorkostnader, 

representation mm. 
30 000 30 000 30 000 

Administrativa kostnader, bokföring, 

bokslut samt revisionskostnader. 
80 000 80 000 80 000 

Ersättning till ledamöter, förlorad 

arbetsinkomst och reseersättning 
0 0 0 

Hemsida (ev. delad kostnad med andra SF i 

Norrbotten) 
25 000 25 000 25 000 

Avtal indikatoruppföljning 10 000 10 000  10 000  

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 145 000 145 000 145 000 

PROJEKT / INSATSER       

Rehabteam 30 + 144 200 130 200 133 120 

Arena Ungdom 430 800 440 300 449 100 

Informationsdag 0 25 000 0 

Nätverk för projektledare 5 000 5 000 5 000 

Insats På rätt väg 400 600 0 0 

Projekt LOTS  600 000 0 0 

Seminarium Jäm 13 250 0 0 

Utvecklingsarbete ny insats 10 000 0 0 

Sammanslagning av samordningsförbund 5 000 0 0 

Övriga strukturella insatser 453 750 467 000 481 000 

SUMMA PROJEKT / INSATSER 2 062 600 1 067 500 1 068 220 

SUMMA KOSTNADER 2 618 850 1 635 000 1 647 195 

ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -238 250 126 750 479 555 

 


