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1.Förvaltningsberättelse 

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 

verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet 20180101–20180630.  

Till redovisningen hör en bilaga.  

1.1 Sammanfattning av verksamhetsårets två första kvartal 
 

Ekonomiskt resultat 
Förbundet har under perioden bedrivit verksamhet för 983 419 kronor. 
Resultat för perioden uppgår till -183 419 kr. Detta innebär att periodens 
bidragsmedel förbrukats men kostnaderna ligger fortfarande inom ramen 
för förbundets budget för hela 2018. 

Resultat på individnivå 

Arena ungdom har haft 73 deltagare under perioden. 19 av dessa har 
avslutats. 63 % har gått till arbete eller studier. 16 % av deltagarna har fått 
en varaktig lösning genom LSS med stöd och ekonomi.  
 

Rehabteam 30+ har haft 10 deltagare under perioden och avslutat 7 
deltagare med handlingsplan. 
 

I den nya insatsen På rätt väg har ännu inga individinsatser genomförts förutom en 

kartläggning av 127 individer som är sjukskrivna och har ett öppet ärende på ekonomiskt 

bistånd under januari månad. 64 av dessa är kvinnor och 63 är män. Ca 30% har utländsk 

härkomst. Syftet med kartläggningen har varit att ta fram ärenden till individinsatserna som 

planeras starta upp under hösten 2018. 

Resultat på strukturell nivå 

Initiativ till strukturella insatser tas och aktiviteter för att komma igång 
med individinsatser genomförs enligt verksamhetsplanen.  

Förbundets verksamhet har präglats under perioden av start av den nya 
insatsen På rätt väg. Dess syfte är att utveckla arbetsmetoder och förbättra 
samverkan för målgruppen är sjukskrivna personer med nedsatt 
arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande inkomst som uppbär 
ekonomiskt bistånd. 

En projektinformationsdag har genomförts på Sunderby FHS den 1 mars. 14 

projekt/insatser som bedrivs i Luleå kommun presenterades och gavs möjlighet att 

knyta kontakter, dela erfarenheter samt hitta möjligheter till samverkan och samarbete. 

38 personer deltog i dagen. 
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Seminarium med temat Våld i nära relationer genomförs på Lillan. Inbjudna är parternas 

chefer och handläggare. Ett femtiotal deltar i ett mycket uppskattat och lärorikt 

utbildningstillfälle. 

 

Samverkan med informations och kunskapsutbyte fortlöper regelbundet i 
arbetsgruppen Plugg ut där Pyramis bidrar till strukturer för att hitta bra 
övergång från skola till arbetsliv för elever som går ut gymnasiesärskolan. 
Under perioden har arbetsförmågebegreppet diskuterats och SIUS har 
knutits till samarbete för eleverna. 

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 1 600 000 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 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.  

1.3.2 Individinriktade insatser 

Förbundet har under perioden delfinansierat tre 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 



 

 

 Dnr:                                     
  
               Beslutad 2018-09-25 

 

5 

 

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. 

I insatsen På rätt väg är syftet att skapa en arbetsmetod för att identifiera, bedöma 

förutsättningar och samverka kring personer utan sjukpenninggrundande inkomst som har 

nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som uppbär ekonomiskt bistånd. Insatsen ska 

i första läget arbeta på ett strukturellt plan gentemot socialsekreterare och personliga 

handläggare på Försäkringskassan. När metoder och processer tagits fram ska insatser även 

omfatta samordnat stöd på individnivå. 

1.3.3. Strukturinriktade insatser 

Styrelsen fattar beslut om ett uppdrag att skriva fram en ny insats som kan 

komplettera alternativt ersätta insatsen i Rehabteam 30+. 

Ansökan görs till MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) om medel 

riktade till Insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Projektets målgrupp var unga 

ensamkommande i Luleå. Projektets syfte var att öka innanförskapet och ta tillvara framtida 

kompetens. Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars inträde i vuxenlivet och i arbets- 

och samhällslivet. Tyvärr avslogs ansökan och inget projekt kunde därför starta. 

Ansökan om stöd till projekt Lots har skickats från Arbetsförmedlingen i Luleå. Idén och 

ansökan har initierats av handläggare i Arena Ungdom. Syftet med projektet är att pröva om 

stöd via lots är effektfullt för att deltagarnas rehabiliteringsinsatser i Arena Ungdom och 

Rehabteam 30+ ska hållas ihop och leda till önskat resultat. Förväntade effekter är att skapa 

hållbara stödstrukturer för deltagarna, leda till att fler deltagare kommer i arbete/utbildning 

och korta ledtiderna i insatserna.  

Projekt Socialt Affärsperspektiv Norrbotten (SAN) och Sociala arbetsintegrerade företag i 

länet (SAL) uppvaktar beredningsgruppen angående stöd till ASF (Arbetsintegrerande sociala 

företag). Beredningsgruppen arbetar med frågan och Pyramis har fortsatt representation i det 

Partnerskap som bildats ur projekt SAN. 

Förbundschef och processledare deltar i Stora ASF dagen på Ebeneser i Luleå. 

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

uppgift. Pyramis och våra verksamheter presenteras för nationellt nätverk för 

arbetsmarknadskonsulter. 

Pyramis presenteras för ledamöterna i Luleå kommuns socialnämnd. 

Två fackliga organisationer har efterfrågat och fått information om Pyramis. 

Representanter från Pyramis har deltagit i årets Finsamkonferens i Göteborg. 

Ett ägarsamråd har genomförts och en revisionsdialog har hållits tillsammans med 

samordningsförbunden Activus och Consensus. 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
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Resultat och måluppfyllelse redovisas i bilaga.  

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Uppföljning av huruvida parternas chefer och medarbetare upplever 

verksamheten i Rehabteam 30+ som en effektiv insats för den berörda 

målgruppen, har genomförts under perioden. Syftet med uppföljningen har varit 
att ta fram underlag inför beslut om revidering/förändringar i insatsen. 

1.5 Styrelsens arbete  

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under perioden. Bifogas. 

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare 

Ordinarie ledamöter: 

Fredrik Hansson, ordförande, Luleå kommuns socialförvaltning 

Anders Öberg, Region Norrbotten 

Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen  

Ingrid Nilsson, Försäkringskassan 

 

Ersättare: 

Lisbeth Larsson, Luleå kommun 

Glenn Berggård, Region Norrbotten 

Ulrika Fredriksson, Arbetsförmedlingen  

Anna Emborg, 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 5 möten under 

perioden. 

Ledamöter: 

Anna Emborg, ordförande, Försäkringskassan 

Marie Öhman, Luleå kommun, Socialförvaltningen  

Peter Danell, Luleå kommun, Arbetsmarknadsavdelningen 

Karin Nordberg, Region Norrbotten 

Krister Rosendahl, Arbetsförmedlingen  

 

Styrgrupp Rehabteam 30+ och Arena Ungdom  

Styrgruppen har haft 3 möten under perioden.  

 

Styrgrupp insats På rätt väg 

Styrgruppen har haft 3 möten under perioden. 
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1.5.2 Revisorer 

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets 

verksamhet. De tre revisorerna har under året varit följande: 

 

Marianne Harr, Deloitte AB, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

Lars Lassinantti förtroendevald revisor, Luleå kommun 

Bjarne Hald förtroendevald revisor, Region Norrbotten 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning/avvikelse från budget 20180101–20180630 

Under första halvåret 2018 uppgår rörelsens kostnader till 983 419 kronor mot budgeterade 

1 259 700. Av dessa är 523 058 kronor projekt/aktivitetskostnader.  Avvikelse på 162 517 

kronor beror främst på att planerade insatser inte kommit igång. Totalt sett uppgår kostnaden 

för projekt och insatser till 79 % av de förbrukade medlen. Ser man till budgeterade medel så 

är ca 97 % av budgeterade medel till aktiviteter förbrukade och totalt är ca 39 % av den totala 

budgeten förbrukad.  

Andelen medlen som används till aktiviteter för deltagare uppgår till 43%. Prognosen för hela 

2018 är att förbundet kommer att ha ett överskott i ekonomin och fortsatt goda förutsättningar 

att bedriva verksamheten 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 2018. 
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Samordningsförbundet Pyramis i Luleå       
2018-06-30 

Periodens 
utfall 

Periodens 
Budget 

Periodens 
Avvikelse 

Års-budget Årsprognos 

        

ERHÅLLNA BIDRAG           

Försäkringskassan 400 000 400 000 0 800 000 800 000 

Norrbottens läns landsting 0 200 000 200 000 400 000 400 000 

Luleå kommun 400 000 200 000 -200 000 400 000 400 000 

SUMMA ERHÅLLNA BIDRAG 800 000 800 000 0 1 600 000 1 600 000 

        

ADMINISTRATION           

Personalkostnader 171 249 180 675 9 426 361 350 342 498 

Utbildning, konferens o marknadsf. 0 25 000 25 000 50 000 0 

Ersättning ledamöter 0 0 0 0 0 

Övrig administration, såsom bokföring 31 709 57 500 25 791 115 000 63 418 

SUMMA ADMINISTRATION 202 958 263 175 60 217 526 350 405 916 

         

REHAB 30+           

Processutvecklare 46 342 45 900 -442 91 800 92 684 

Övriga projektkostnader 5 438 25 000 19 562 50 000 10 875 

SUMMA INSATSER REHAB 30+ 51 780 70 900 19 120 141 800 103 559 

         

ARENA UNGDOM           

Processutvecklare 108 132 137 050 28 918 274 100 216 264 

Hyra och städ 74 874 61 500 -13 374 123 000 149 748 

Övriga projektkostnader 13 617 32 500 18 883 65 000 27 235 

SUMMA ARENA UNGDOM 196 623 231 050 34 427 462 100 393 247 

         

PROJEKT/INSATSER           

Informationsdag 16 294 12 500 -3 794 25 000 0 

Insats På rätt väg 296 323 228 000 -68 323 456 000 592 645 

Projekt LOTS 0 115 000 115 000 230 000 0 

Struktur projekt IM Örnen 0 75 000 75 000 150 000 0 

Struktur, integration 0 30 000 30 000 60 000 0 

Seminarium Jäm 0 6 625 6 625 13 250 0 

Seminarium Våld i nära relationer 0 6 625 6 625 13 250 0 

Övriga strukturella insatser 219 442 220 825 -1 388 441 650 471 472 

SUMMA PROJEKT/INSATSER 532 058 694 575 162 517 1 389 150 1 064 117 

        

RÖRELSENS KOSTNADER 983 419 1 259 700 276 281 2 519 400 1 966 838 

        

RÖRELSERESULTAT -183 419 -459 700 276 281 -919 400 -366 838 
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Samordningsförbundet Pyramis i 
Luleå       2018-06-30 

Ingående 
balans 

2018-01-
01 

  

Utgående 
balans 

2018-06-
30 

  

       
       

TILLGÅNGAR         

Övriga kortfristiga fordringar 345 521  345 521  

Kassa och bank 1 110 453  1 248 093  

SUMMA TILLGÅNGAR 1 455 974   1 593 614   
       

EGET KAPITAL          

Fritt eget kapital 1 250 329  1 455 974  
Resultat 205 645  -183 419  
SUMMA EGET KAPITAL  1 455 974   1 272 555   

       
SKULDER         

Leverantörsskulder 0  0  
Övriga skulder 0  127 884  
Interimsskulder 0  193 175  
SUMMA SKULDER 0   321 059   

       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 455 974   1 593 614   
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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 2018. 

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 2018-01-01-2018-06-30 har Rehabteam 30+ fått in 4 nya 

ärenden, 7 handlingsplaner är färdigställda, i 3 ärenden pågår kartläggning. Det 

har varit 5 kvinnor och 5 män inskrivna under perioden. 

Åldersindelningen har legat mellan 30–59 år. 

Utbildningsnivån visar att av männen har 40% grundskola och 40% har 

gymnasium. Av kvinnorna har 20% grundskola och 40% har gymnasium. 

Eftergymnasial utbildning har 20% av vardera kön. 

 

Uppföljning av aktiviteter 2018-01-01-2018-06-30 

• Arbetet med att göra verksamheten mer känd har stannat upp tillfälligt. 

Teamet har inte kunnat gå ut med information i den omfattning de har velat, i 

syfte att öka intaget av deltagare. Orsaken är att handlingsplanerna inte har 

kunnat färdigställas inom rimlig tid då. Region Norrbottens representant i 

teamet varit frånvarande. Den långa handläggningstiden har vi ansett vara 

olämplig och därför avvaktar vi med information och kampanjer för att öka 

remisserna på deltagarna tills alla myndigheter är på plats. 

•  Teamets arbetsträffar ute i de olika myndigheterna har fortsatt under våren 

för att öka kontakterna med övriga handläggare på myndigheterna.  

• Informationsträffar för handläggarna på de olika myndigheterna har inte 

ägt rum under perioden. Informationsträffar planeras in efter semesterperioden 

då bemanningsfrågan bör vara löst. 

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

olika delprocesserna fortgår löpande med många bra idéer om förbättringar. 

• Uppföljning av deltagarna vid 3 och 12 månader är gjord. 

• Enkät om Rehabteam 30+ har skickats ut till chefer och medarbetare. 

• Upprättande av rutiner i arbetsmiljöarbetet fortsätter fortlöpande vad gäller 

ansvar i arbetsmiljö och säkerhet. Alla har under våren erbjudits en 

larmutbildning vad gäller personlarm vid möte med deltagare. 

• Share point utbildning har genomförts vid ett tillfälle under våren för att 

kunna använda programmet bättre och ytterligare en lektion planeras in under 

hösten. 
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• En Skype utbildning har erbjudits till teamet. 

 

Bemanning 

Bemanningen i Rehabteam 30+ har nästan helt bytts ut under våren då 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen har bytt 

medarbetare i teamet. De nya medarbetarna har snabbt kunnat sätta sig in i arbetet 

då de fick en god introduktion/överlämning av deras respektive kollega i teamet. 

Även Region Norrbotten meddelade att deras representant i teamet skulle avslutas 

och efterträdas av någon ny. Detta har inte fungerat tillfredställande då teamet 

under lång period under våren inte fått någon ny representant och därmed inte 

kunnat få tillgång till Region Norrbottens uppgifter kring aktuella deltagare. 

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. 

Utvecklingsområden 

Personalresurser på 25 %, är en bemanning som gör löpande verksamhet lätt 

sårbar. Denna sårbarhet har vi denna vår erfarit. 
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Arena Ungdom 

Arena Ungdom fortsätter med utvecklingsarbete utifrån delmål och 

utvecklingsområden som tagits upp i aktivitetsplanen för 2018. 

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 2018-01-01-2018-06-30 har Arena Ungdom tagit emot 10 nya 

deltagare, 5 kvinnor och 5 män. Antal deltagare under perioden uppgår till 73 

varav 29 är kvinnor och 44 är män. Under perioden har 19 deltagare avslutats. 

Periodens resultat visar att 63 % av avslutade deltagare har gått till arbete eller 

studier. Om man räknar in deltagare som gått till en individanpassad varaktig 

lösning är resultatet 79 %. 

Inskrivningstiderna är förhållande vis långa. 46% av deltagarna under perioden 

har inskrivningstid som är längre än målsättningen 18 månader. 

Avslutsorsak 2018-01-01-2018-06-30 enligt Arena Ungdoms statistik. 

Avslutsorsaker är följande: 

2 person har gått till osubventionerat arbete  

10 personer har gått till subventionerat arbete 

3 personer har gått till varaktig lösning med aktivitetsersättning. 

 

Övriga 4 deltagare har avslutats till: 

.1 person har flyttat 

 1 person har avlidit 

 1 person har straffpåföljd 

 1 personer har avbrutit/ återtagit medgivandet. 

Uppföljning av aktiviteter 2018-01-01-2018-06-30 

• Arbete för att förbättra och utveckla arbetsmetoder fortgår. Nya rutiner, 

blanketter och en ny mall för sammanställning har utarbetats och ska testas 

under hösten. 

• Metodbeskrivning /teori för hur vi arbetar är ännu inte klar. 

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

sjukdom har inte dokumenterats ännu. 

• Arbetet med att systematisk gå igenom deltagare med lång inskrivningstid 

har påbörjats och många deltagare med lång inskrivningstid har skrivits ut 

till lämplig aktivitet.  
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• För att säkerställa god arbetsmiljön i Arena Ungdomsteamet har gruppen 

vidtagit olika åtgärder för att försöka fördela/underlätta arbetet då 

arbetsbelastningen är hög. Alla har under våren erbjudits en 

larmutbildning vad gäller personlarm vid möte med deltagare. 

• 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.  

Bemanning 

Försäkringskassan har inte kunnat delta med överenskommen resurs på 75% i 

Arena Ungdom under perioden. FK arbetar på att hitta en lösning. 

Försäkringskassan har deltagit via Skype en timme i veckan, tagit fram 

information om deltagarna samt samverkat via telefon vid en del möten. Detta 

har medfört en ökad arbetsbelastning på kvarvarande medarbetarna under 

våren. Därför stoppades nya intag av deltagare under en tid då 

arbetsbelastningen var hög. 

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  

Utvecklingsområdet idag är att utarbeta arbetsmetoder som överensstämmer 

med GDPR. 

Hitta nytt arbetssätt eller nya arbetsmetoder i arbetsgruppen för att klara 

arbetsbelastningen på ett bra sätt. 
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På rätt väg 

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.  

Arbetet innefattar både strukturellt arbete med inblandande parterna (Luleå 

kommun, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Arbetsförmedlingen) samt 

individinsatser.  

Strukturellt ska förutsättningar för samverkan skapas. Det innefattar 

kontaktvägar, ökad kompetens inom försäkringsmedicin och arbetslivsinriktad 

rehabilitering, ökad kännedom om varandras roller och möjligheter.  

Individerna som identifieras tillhöra målgruppen ska till stor del ha en aktiv och 

sammanhållen planering där de själva är delaktiga. Vid behov ska individen ha 

möjlighet att delta i samordnad rehabilitering genom Försäkringskassan samt att 

på pröva och utveckla sin arbetsförmåga för att komma närmare arbete och 

utbildning alternativt rätt insats utifrån behov. 

Insatsplan 

En insatsplan är grunden för insatsen. Där finns syfte och mål med insatsen 

beskrivna. Insatsplanen beskriver hur insatsen ska genomföras och utvärderas.  

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

Uppföljning av aktiviteter under perioden 

• Insatsen har presenterats på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten. Även flera andra informationsinsatser har genomförts.  

• Försäkringsmedicinsk utbildning har genomförts för 20 socialsekreterare 

vid två tillfällen, 20 februari och 28 maj. Utbildningen följdes upp med en 

utvärdering.  

• En kartläggning av målgruppen, individerna som är sjukskrivna, har ett 

öppet ärende på ekonomiskt bistånd under januari månad 2018 är 

genomförd. I målgruppen för de individuella insatserna finns 127 

personer. Könsfördelningen är ganska jämn ca 50 % av vardera kön. 

• Statistik finns framtagen utifrån kartläggningen.  

• Informationsbroschyren för deltagare är framtagen 

• Processkarta med beskrivning av de olika stegen är påbörjad 

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

förutsättningar för samverkan.  
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Bemanning 

En processledare anställdes med start i januari. Kontaktpersoner på 

Socialförvaltningen och Försäkringskassan.  

Framgångsfaktorer 

Ungefär hälften av Sveriges kommuner har ett samarbete med Försäkringskassan 

kring målgruppen. Luleå kommun använder Halmstadsmodellen som förebild 

enligt Sveriges kommuner och landstings viljeinriktning. Halmstads modell sätts 

i relation till förhållanden i Luleå och det som överensstämmer kan användas. 

Luleå kommun har tagit fasta på framgångsfaktorer från Halland. Bland annat att 

ha en kontaktperson på ekonomiskt bistånd, att den strukturella delen av insatsen 

får ta tid. Beslut togs att anställa en processledare på heltid som har möjlighet att 

driva processen framåt.  

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.  


