
 

  
 

Överenskommelse 
 

§ 1. Parter 
 

Individ och familjenämnden i Umeå Kommun och Hjälteföreningen 

 
 

§ 2. Syfte 
 

Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra formerna för samarbete mellan individ 

och familjenämnden funktionshinderomsorg och Hjälteföreningen i Umeå 
{ 

) 
 

§ 3. Målgrupp 
 

Personer med funktionsvariationer som har insats via funktionshinderomsorgen i Umeå 

Kommun. 

§ 4. Grundläggande principer 
 

Självständighet- Både förening och socialtjänst är självständiga och fristående parter 

Ömsesidighet - ett jämbördigt förhållande ska råda mellan parterna 

Parternas egenvärde - parternas särart och olika värden ska tas tillvara i all samverkan 
 

Kompletterande roller-   parterna kompletterar varandra i strävan att uppnå en gemensam 

målsättning  

 
 

§ 5. Styrdokument och policys 
 

Hjälteföreningens verksamhet består framförallt i att bedriva och sprida den unika 

Hjälteträningen, vilket är träning med och för personer med funktionsvariation. På 

Hjälteträningen är det personer med funktionsvariationer som är instruktörer och som står i 

fokus. 

Genom Hjälteträningen skapas en mötesplats för denna målgrupp och förutsättningarna för 

ett ökat socialt kapital. Hjälteföreningens stadgar bifogas till dokument. 



 
För Umeå kommun är det uppdragsplanen som är vägledande för detta samarbete där 

möjlighet till självständighet och sysselsättning står i fokus. Uppdragsplanen bifogas till 

överenskommelsen. 

 
 

§ 6. Omfattning av åtaganden 
 

Socialtjänsten åtar sig att bidra med: 
 

Att genom samverkan med hjälteföreningen bidra med att arbeta förebyggade med frågor som rör 

hälsa, där det övergripande målet är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 

Däri ingår fysisk aktivitet och så långt det är möjligt att praktiskt kunna delta i erbjudna aktiviteter.  

 

- Med hjälteföreningen som stöd upprätta rutiner som gör det möjligt att koppla aktiviteter 

både på boende och daglig verksamhet mot nämndens mål och riktlinjer. 

- Genom att införa Friskvård en gång i veckan på samtliga Dagliga Verksamheter/Externa 

arbetsplatser så skapar man varaktiga former för hälsa och välmående i samarbete 

med Hjälteföreningen. 

- Sprida information om hjälteföreningen, hjältehelgen och övriga aktuella aktiviteter.   

- Med hjälteföreningen som stöd se över möjligheter till att skapa varaktiga former för 

sysselsättning i samarbete med daglig verksamhet. 

-Ideella föreningen Hjälteföreningen åtar sig att bidra med: 
 

- Välkomna brukare och personal på aktiviteter i Hjälteföreningens regi för att inspirera kring 

träning och friskvård. 

- Leda, utbilda och coacha instruktörerna att hålla i Hjälteträningspassen samt ge 

instruktörerna möjlighet att utvecklas med stöd och resurser av Umeå Kommun i den mån 

det är möjligt. 

- Stötta Umeå Kommun med att upprätta rutiner som gör det möjligt att koppla aktiviteter 

mot nämndens mål och riktlinjer. 

- Arbeta för att verka för närhetsprincipen, vilket betyder fler träningsmöjligheter för den 

enskilde i närmiljö med stöd och resurser av Umeå Kommun i den mån det är möjligt. 

- Samarbeta med övriga grupper inom funktionshinderomsorgen som arbetar mot hälsa och 

friskvård exempelvis Hälsoinspiratörer, Kvalitetsansvariga och Fritidsombud



 
 

§ 7. Struktur för samverkan 
 

Representanter från funktionshinderomsorg och Hjälteföreningen träffas två ggr/år i 

styrgruppsform. Syftet med träffarna är att ge en ömsesidig information från respektive 

verksamhet samt beskrivning kring ytterligare samarbets- och utvecklingsbehov på 

verksamhetsnivå. Representant från funktionshinderomsorg är sammankallande. 

Utöver detta sker arbetsmöten kontinuerligt med hjälteföreningen och enhetschefer från 

funktionshinderomsorg. Enhetschef är sammankallande.  

 
 

§ 8. Uppföljning av verksamhet 
Utöver den gemensamma utvärderingen (§10) följs föreningens verksamhet upp genom 

redovisning av årsmöteshandlingar i slutet av perioden för överenskommelsen. 

Redovisningen skickas till Föreningsbyrån. 
 
 

§ 9. Ekonomi 
  
Bidrag betalas ut från Fritidsnämnden. 
 

 
§ 10. Giltighetstid 

 
överenskommelsen är giltig ett år från och med 2021-12-01 

 
överenskommelsen kan inte förlängas automatiskt. En förlängning ska ha föregåtts av att 

överenskommelsen utvärderats och genomarbetats på nytt av båda parter innan en ny 

period kan bli aktuell. 

 
 
Umeå 2020-           Umeå 2020-  
 
Andreas Lundgren           John Gröntvedt 

 
 

Ordförande Individ- och familjenämnden        Ordförande 
Hjälteföreningen 
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