
2018-06-04 

KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2018-06-08 klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Ungdomstorget/Vuxentorget Sveagatan 8, sammanträdesrum Tor 
__________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

2. Incheckning

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justerare

5. Föregående protokoll (Bilaga 1)

6. Föregående beredningsgruppsmöte

Mikael rapporterar.

7. Revisionens synpunkter på verksamhetsåret 2017 (bilaga 2-5)

Vid föregående sammanträde diskuterades revisionens synpunkter

gällande 2017 års verksamhet. Följande synpunkter har lämnats från

revisionen:

a. Utveckla målstyrningen så att det tydligt framgår vad som krävs för

att mål ska vara uppfyllda.

b. Utveckla avsnittet om redovisningsprinciper i årsredovisningen.

c. Upprätta en delårsrapport i enlighet med 9 kap lagen om kommunal

redovisning. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22,

delårsrapport, anger vilka delar delårsrapporten bör innehålla.

d. Upprätta delårsuppföljningar i enlighet med förbundsordningen.

e. Fortsätt arbetet med att nå den rekommenderade nivån på eget

kapital.



Efter dialog med revisionen och de andra förbunden i länet samt förbundet i 

Jämtland läggs ett nytt förslag på svar till revisionen enligt bilaga 4. 

8. Ansökan om medlemskap från Bjurholms kommun samt förslag på ny

reviderad förbundsordning (Bilaga 6 och 7)

Mikael föredrar ansökan från Bjurholm samt förslag på ny förbundsordning samt

förslag om förankringsordning med medlemmarna.

9. Våld i nära relationer

Styrelsen har beslutat att utbildningsinsatser ska göras för att stärka

plattformarnas förmåga att identifiera och agera när misstanke om våld i nära

relationer tycks föreligga. Katarina Hansson föredrar förslag på upplägg för

insatsen.

10. Jobbkoordinatorns arbete

Styrelsen har beslutat att finansiera en jobbkoordinator kopplad till

plattformarna. Jonas Öberg, jobbkoordinator berättar om det arbete som

görs för att stärka upp samverkan mellan plattformarna och arbetsgivarna.

11. Lägesrapport hälsofrämjande etablering

Johanna Nordström presenterar sig och föredrar nuläget i projektet.

12. Förslag uppstart av analysgrupp för att stärka

Samordningsförbundets analyskapacitet

Mikael föredrar förslag

13. Rapport om ansträngningar inom Umeå kommun för att stärka

samverkan med daglig verksamhet

På goda grunder finns det skäl att se över inflöde och även utflöde ur

daglig verksamhet mot arbete. Ett arbete har påbörjats inom Umeå

kommun för att säkerställa att så sker. Mikael rapporterar om detta arbete.

14. GDPR- hur påverkar det förbundet och vilka åtgärder bör vidtas

Mikael rapporterar.

15. Beslut social budget för 2018 års verksamhet (bilaga 8)

Mikael föredrar förslag på reviderad social budget. Styrelsen föreslås



besluta enligt förslaget med undantag för målområde Samhällsnytta och  

medlemsnytta som behöver bearbetas ytterligare.  

16. Övriga frågor

17. Utcheckning

18. Mötet avslutas



PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2018-04-27 

___________________________________________________________________ 

Plats och tid Kommunhuset i Robertsfors, KS rummet, klockan 08.30-12.00 

Beslutande Carola Larsson      Arbetsförmedlingen 

Madelaine Jakobsson   Nordmalings kommun 

Ulf Björk  Västerbottens läns landsting 

Övriga deltagare Mikael Holmlund  Förbundschef 

Patrik Nilsson       Robertsfors kommun 

Kenneth Isaksson Västerbottens läns landsting 
Johanna Långdahl Persson Administratör 

Camilla Nilsson       Utvecklingsledare § 21 

Sekreterare ..................................................................... 
Johanna Långdahl Persson 

Ordförande ..................................................................... 
Carola Larsson 

Justerare ..................................................................... 
Ulf Björk 

________________________________________________________________________________ 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, 

Vindeln, Umeå, Robertsfors och Vännäs kommuner. 

Samordningsförbundet Umeåregionen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-27 Justeringsdatum: 2018-05-21 

Datum för anslags uppsättande:  2018-05-25  Datum för anslags nedtagande: 2018-06-15 

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli. 

Underskrift ........................................................................... 
Johanna Långdahl Persson 



§ 12 Mötets öppnande 

Ordförande för mötet, Carola Larsson förklarade mötet öppnat. 

--- 

§ 13 Incheckning 

Var och en runt bordet presenterade sig och ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja 

beskriva det personliga nuläget.  

--- 

§ 14 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

--- 

§ 15 Val av justerare 

Ulf Björk utsågs att justera dagens protokoll. 

--- 

§ 16 Föregående protokoll (Bilaga 1) 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

--- 

§ 17 Föregående beredningsgruppsmöte 

Mikael rapporterade från föregående sammanträde som bland annat behandlat ett förslag på 

en utveckling av beredningsgruppen, läget i kransen, Grön rehab. Hälsofrämjande etablering 

m.m. Mikael rapporterade också om den höga frånvaron som är i beredningsgruppen för

närvarande. Styrelsen diskuterade detta och menar att detta är en viktig fråga som gruppen

måste ta tag i. Varje organisation har ett eget ansvar i frågan.

--- 

§ 18 Läges och ekonomirapport kvartal 1 (bilaga 2) 

Mikael föredrog rapport för kvartal 1 vad gäller både verksamheten i stora drag samt det 

ekonomiska läget i förbundet. Styrelsen fastställde den 28 november 2017 en budet för 

verksamhetsåret 2018 på totalt 14 325 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 12 068 tkr, 

vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt 2 257 tkr. Dessa medel tas från det 

egna kapitalet som vid årsskiftet uppgick till 4 058 tkr. Detta gjorde att styrelsen vid 

tidpunkten för budgetens fastställande räknade med att gå in i nästa verksamhetsår med ett 



eget kapital motsvarande 1,8 mkr. Vid avstämning efter kvartal 1 baserat på den årsplan 

som ligger och läge i respektive verksamhet bedöms det bli ett återflöde på cirka 700 tkr 

vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara cirka 2,5 mkr vid 

årsskiftet. 

Beslut: Styrelsen antog den föreslagna kvartalsrapporten. 

--- 

§ 19 Revisionens synpunkter på verksamhetsåret 2017 

Mikael föredrog den preliminära revisionsrapporten. Styrelsen diskuterade de synpunkter 

som revisionen lämnat.  

Beslut: Styrelsen beslutade att lämna följande svar på revisionens synpunkter. Detta svar 

gäller såvida inte revisionen ändrar sin kritik i väsentlig grad i den slutliga 

revisionsrapporten.  

 Styrelsen avser att förbättra sin målstyrning genom att i ÅR tydligare redovisa krav

på måluppfyllelse samt analys av densamma

 Styrelsen avser att fortsätta följa helårsekvivalenterna som ett samlat mått på

tillgänglig arbetskraft i Umeåregionen. Helårsekvivalenterna ska under året

kompletteras med andra mått. Styrelsen anser att helårsekvivalenterna ger en

helhetsbild av nuläget som är värdefullt både för att följa en utveckling såväl som en

del av ett beslutsunderlag.

 Styrelsen kommer att lämna rapporter för kvartal 1 och 3 samt en halvårsrapport och

i vanlig ordning ett årsbokslut.

 Styrelsen tog inför verksamhetsåren beslut om en budget som var underbalanserad

med 2 257 tkr med syfte att minska det egna kapitalet till en nivå i linje med

Nationella rådets rekommendationer. Vid behov kommer ytterligare ansträngningar

att göras för att nå den nivån.

Mikael fick i uppdrag att diskutera punkt 1 med revisonen. 

--- 

§ 20 Nuläget i kransarna inkl. Bjurholm 

Mikael föredragande nuläget i kranskommunerna där utvecklingen sammantaget går starkt 

framåt i samtliga fyra kommuner. Mikael rapporterade också att han varit inbjuden till 

Kommunstyrelsen i Bjurholm som behandlade ett förslag att söka medlemskap i 

Samordningsförbundet. Någon ansökan har dock ännu inte inkommit. 

Styrelse godkände rapporten. 

--- 



§ 21 Lägesrapport hälsofrämjande etablering 

 

Mikael föredragande. Johanna Nordström har anställts som projektledare. Primärt ligger 

arbetet på att få igång en hälsoskola, där en workshop ska hållas den 14 juni. Andra insatser 

som prioriteras i projektet är Supported Employment, tidig bedömning och 

vägledande/motiverade insatser.  

 

Styrelse godkände rapporten.  

 

--- 

 

§ 22 Lägesrapport Vuxentorget 

 

Mikael rapporterade att trycket är stort på Vuxentorget med ett högt inflöde. Det är cirka 

400 individer som aktualiserats. Vidare föredrog Mikael statistik såsom ålder, aktualiserade 

myndighet, nej i beredning m.m. Styrelsen diskuterade bland annat de många långa ärenden 

som tagits med in i Vuxentorget från Steget vidare.   

 

Styrelsen godkände rapporten.  

 

--- 

 

§ 23 Lägesrapport förebyggande insatser i kontaktyrken 

 

Camilla Nilsson utvecklingsledare rapporterar nuläget. Bland annat om arbetet i Vindeln 

som skulle kunna bli ”Vindeln-modellen” enligt det sätt som man arbetat på i Torsby 

kommun. 

 

Vidare arbetar man med ett insatsområde som fått namnet Sjuk men inte sjukskriven. Här 

samarbetar man med företagshälsovården för att kunna identifiera och utveckla nya och mer 

effektiva arbetssätt både på organisations-, grupp- och individnivå.  

 

Ett ytterligare insatsområde är hälsofrämjande ledarskap där man genomfört utbildning för 

ledare inom kontaktyrken. Man har också påbörjat arbete med något som kallas Kraftkartan, 

ett strukturerat arbetssätt som kan användas i arbetsmiljöarbetet.  

 

Långa sjukfall och systemfaktorer är ett ytterligare insatsområde där Försäkringskassan har 

genomfört en utredning på alla sjukfall över 365 dagar inom Umeå kommun 

 

Ett nytt område som diskuteras i styrgruppen är ett digitalt behandlingskoncept för att möta 

personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Möjligen kan detta bli ett insatsområde under 

2019. 

 

Styrelsen tryckte på vikten av att skapa modeller i detta arbete för att få ut full effekt av den 

stora satsning som Samordningsförbundet gör. Med detta som medskick till styrgruppen 

godkände styrelsen rapporten.   

 

--- 

 



 

 

§ 24 Tankar runt en utvecklad samverkansorganisation (bilaga 3) 

 

Mikael föredragande. Vid föregående sammanträde diskuterade beredningsgruppen att 

gruppens roll skulle förändras och bredas. Gruppen skulle enligt förslaget få namnet 

strategisk kompetensförsörjningsgrupp.  

 

Styrelsen var positiva till förslaget än om det måste utvecklas och förtydligas ytterligare. 

Styrelsen uppmanade till fortsatt diskussion i beredningsgruppen men också med 

kommuncheferna. 

 

--- 

 

§ 25 Förslag grön rehab kopplat till torgen (bilaga 4)  

 

Mikael föredragande. Umeå kommun vill förstärka plattformarna med grön rehab. Den 

gröna rehabiliteringen föreslås vara en insats för att bryta hälsotillståndet för personer med 

stressrelaterad psykisk ohälsa men även för andra grupper såsom hemmasittande unga. 

Enligt förslaget anvisas deltagare vida torgens beredningsgrupper och får sedan fortsatt stöd 

via torgen eller om annat bedöms som lämpligare.  

 

Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att knyta Grön rehab till plattformarna.   

 

Beslut: Styrelsen beslutar att knyta grön rehab till plattformarna.  

 

--- 

 

§ 26 Rapport från årets Finsam konferens 

 

Mikael rapporterade från årets Finsam konferens som var i Göteborg.  

 

Styrelsen godkände rapporten.  

 

--- 

 

§ 27 Aktuellt från Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS 

 

Mikael rapporterade att Maria Svensson, ordförande i Sörmlands Samordningsförbund blivit 

vald till ordförande för NNS.  

 

--- 

 

§ 28 Uppföljning medlemssamråd - diskussion 

 

Styrelsen reflekterade över medlemsamrådet som var bättre än förra gången men som kan 

utvecklas ytterligare.  

 

--- 



 

 

 

 

§ 29 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmälda.  

 

--- 

 

§ 30 Utcheckning 

 

Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på sammanträdet. 

 

--- 

 

§ 31 Mötet avslutas 

 

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.  

 

--- 







 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 Ingrid Lindberg 

 Landstingsrevisionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande över rekommendationer i samband med revisorernas 

granskning av 2017 års årsredovisning. 

 
Revisonens rekommendation: Utveckla målstyrningen så att det tydligt 

framgår vad som krävs för att mål ska vara uppfyllda. 

 

Styrelsen svar: Styrelsen avser att förbättra sin målstyrning genom att i ÅR 

tydligare redovisa krav på måluppfyllelse samt analys av densamma 

 

Revisonens rekommendation: Utveckla avsnittet om redovisningsprinciper i 

årsredovisningen. 

 

Styrelsen svar: Styrelsen kommer att säkerställa att avsnittet om 

redovisningsprinciper förbättras i årsredovisningen. 

 

Revisonens rekommendation: Fortsätt arbetet med att nå den rekommenderade 

nivån på eget kapital.  

 

Styrelsen svar:  Styrelsen tog inför verksamhetsåren beslut om en budget som 

var underbalanserad med 2 257 tkr med syfte att minska det egna kapitalet till 

en nivå i linje med Nationella rådets rekommendationerna. Vid behov kommer 

ytterligare ansträngningar att göras för att nå den nivån.  

 

Revisonens rekommendation: Upprätta en delårsrapport i enlighet med 9 kap 

lagen om kommunal redovisning. Rådet för kommunal redovisnings 

rekommendation 22, delårsrapport, anger vilka delar delårsrapporten bör 

innehålla. 



 
 

 

 

Revisonens rekommendation: Upprätta delårsuppföljningar i enlighet med 

förbundsordningen.  

 

Styrelsen svar:  Samordningsförbundet Umeåregionen arbetar enligt § 7 i 

Lagen om finansiell samordning (se nedan). Därutöver kommer vi att göra 

kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos i enlighet med vad vi 

överenskommit i förbundsordning antagen av alla medlemmar. Den andra 

kvartalsrapporten för april – juni månad, innehåller en rapport om insatsernas 

verksamhet samt en ekonomisk balans och resultaträkning för första halvåret 

med helårsprognos. 

 

I lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210) finns inget krav på 

fastställande av delårsrapport enligt Rådet för kommunal redovisning, 

rekommendation 22. 

 

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de 

samverkande parternas samlade ansvarsområde, 

4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter 

för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning 

eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   









































 
Förbundsordning 
Samordningsförbundet Umeåregionen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Umeåregionen har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och landsting.  

1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Umeåregionen. 

2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Umeå. 

3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner. 

4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms 
kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och kommunerna i syfte är att 

underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. I detta ligger att bidra till systemutveckling som 
säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa 
utifrån dennes behov av samordnad rehabilitering. Resurserna ska användas för samordnade 

bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. 
 

Samverkan inom Samordningsförbundet är för människor vars behov ger kunskap för att dels bygga 
gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för 
huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.    
 

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan 
huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser 
för människor som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  
 
Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. 
Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, 
som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. 

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utser en 

ledamot och en ersättare vardera. Övriga kommuner (Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och 

Bjurholm) utser tillsammans 1 ledamot och 4 ersättare. Den gemensamt utsedda ledamoten utses för 

ett år i taget efter ett roterande schema för de 5 kommunerna enligt nedan. 

Robertsfors 2019 

Bjurholm 2020 

Vännäs 2021 

Vindeln 2022 

Nordmaling 2023 

Därefter gäller samma ordning från och med 2024.  

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs på fyra år från och med den 1 

januari efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig 

ordförande och vice ordförande. 



6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda 
. 
7 § Personal 
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar.  

 
8 § Initiativrätt 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans 
beslutsordning). 

9 § Samråd 
Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 
har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på Umeå, Vännäs, 
Vindelns, Nordmalings, Robertsfors, Bjurholms kommun och på Västerbottens läns landsting officiella 
anslagstavla. 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 
tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms 
kommuner gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån 
antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 30 november året innan 
budget fastställs. 
 
12 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte 

heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.  

13 § Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 



Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 
verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fasställer senast den 30 november budgeten för nästakommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 
verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.  
 
14 § Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors 
och Bjurholms kommuner samt landstinget ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och 
landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige. 
 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL.  
 
Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 
2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.  

15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 § 

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
medlemmarna.  

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visare en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.   

17 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer 

Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 

revisorer ska följa Umeå kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor 

som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.  

19 § Arkivtillsyn 
Kommunstyrelsen i Umeå kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 



20 § Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med 
den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet 
Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.  

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och 
Nordmaling under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från och med 1 januari 2017 
ytterligare med Robertsfors kommun och från och med 1 januari 2019 med Bjurholms kommun, i 
enlighet med vad som anges i denna förbundsordning. 
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 MÅLOMRÅDEN  

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE – beskrivning av året 

1 DELTAGARNYTTA – mål som beskriver deltagarnas nytta av insatserna 

2 SAMHÄLLS OCH MEDLEMSNYTTA – mål som beskriver medlemmarnas nytta av deltagandet i Samordningsförbundet 

3 SAMVERKAN – mål som beskriver effekterna av den finansiella samordningen 

4 MEDARBETARE/STYRGRUPP – mål som beskriver medarbetarnas upplevelse av sitt arbete i samverkan 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



      
  

3 

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Sociala mål  

 
Indikator 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Klartext 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Mätmetod 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Mätmetod 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Mätmetod 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Mätmetod 

Ett socialt mål från Verksamhetsberättelsen Mätmetod 
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 1 – DELTAGARNYTTA   

Konto  
nr 

Socialt mål  Indikator  
nr 

Indikator  Resultat 

1.1 Deltagarna som avslutat har gått vidare till arbete. 1.1.1 35 % av de som avslutat insatsen har gått 

vidare till arbete.  

XX % (XX/XX) av de som avslutat har gått till 

arbete. 

1.2 Deltagarna som avslutat har gått vidare till studier. 1.2.1 25 % av de som avslutat insatsen har gått 

vidare till studier.  

Ungdomstorgets definition av studier 

XX % (XX/XX) av de som avslutat har gått till 

studier. 

1.3 Deltagarna som avslutat har gått vidare till annan 

behovsanpassad lösning, en lösning som kommit till 

genom samverkansstödet. 

1.3.1 30 % av de som avslutat har gått vidare 

till annan behovsanpassad lösning, en 

lösning som kommit till genom 

samverkansstödet. 

XX % (XX/XX) av de som avslutat har gått till 

annan behovsanpassad lösning. 

  1.3.2 Sex goda exempel (ett per plattform) där 

deltagarna som avslutat har gått vidare 

till annan behovsanpassad lösning, en 

lösning som kommit till genom 

samverkansstödet. 

Fallstudie 

1.4 Deltagare känner att de verksamheter som erbjuds är 

organiserade runt deras behov (personcentrerade).  

1.4.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ofta (4), för det mesta (5) eller 

alltid (6) på ”Har du fått stöd på ett sätt 

som är till stor nytta för dig?” (NNS 1) 

Deltagare  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för 

dig?” svarar ofta, för det mesta eller alltid. 
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1.5 Deltagarna upplever ökat inflytande över 

rehabiliteringsprocessen  

1.5.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ofta (4), för det mesta (5) eller 

alltid (6) på ”Har du fått vara med och 

bestämma vilket stöd som du får/har 

fått?” (NNS 2) Deltagare 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

du fått vara med och bestämma vilket stöd 

som du får/har fått?” svarar ofta, för det mesta 

och alltid. 

1.6 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom 

och funktionsnedsättning samt att den har fått, i högre 

grad än förut, stöd från myndigheterna i att leva med 

detta.  

1.6.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Har det 

stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att 

hantera din situation?”  

(NNS 5) Deltagare  

XX% (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att 

hantera din situation?” svarar till stor del, till 

mycket stor del och helt och hållet. 

1.7 Det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning.  

1.7.1 

 

80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Känner du 

dig mer redo att kunna arbeta eller 

studera?” (NNS 7) Deltagare  

XX % (XX av XX) av de som svarat på 

”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller 

studera?” svarar till stor del, till mycket stor 

del och helt och hållet. 

1.8 Deltagarna har avslutats på specialistpsykiatrin på grund 

av att behovet inte längre finns. 

1.8.1 30 % av de som varit inskrivna på 

specialistpsykiatrin har avslutats där på 

grund av att deras behov inte kvarstår. 

Utreds av Mikael som pratar med psykiatrin. 

1.9 Deltagarna anger att de har blivit bemötta med respekt 

under deltagandet i insatsen sett utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

1.9.1 100 % av de som svarat på frågan, ska ha 

svarat nej på ”Har du blivit 

diskriminerad på grund av kön, ålder, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsidentitet, bristande 

tillgänglighet under tiden du varit i 

insatsen?” Deltagare 

XX% (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

du blivit diskriminerad på grund av kön, ålder, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsidentitet, bristande 

tillgänglighet under tiden du varit i insatsen?” 

svarar nej. 
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 2 – SAMHÄLLS OCH MEDLEMSNYTTA   

Konto  
nr 

Socialt mål  Indikator  
nr 

Indikator  Resultat 

2.1 Andelen människor som är beroende av ersättning 

från det offentliga trygghetssystemet ska minska.  

2.1.1 Andelen människor som har 

ersättning det offentliga 

trygghetssystemet ska minska med 1 

procent jämfört med föregående år. 

(mätt i antalet helårsekvivalenter i 

förhållande till befolkning i arbetsför 

ålder) 

Andelen som är beroende av det offentliga 

trygghetssystemet har minskat/ökat med x 

procent under 2018 totalt i 

Samordningsförbundets 

medlemskommuner. 

Andelen som är beroende av det offentliga 

trygghetssystemet har minskat/ökat med 

x,x procent under 2018 i Nordmalings 

kommun. 

2.2 Försörjningsmåttet ska minska 2.2.1 Försörjningsmåttet ska minska med x 

procent i förhållandet till föregående 

år. (mätt i totalt utbetalt belopp i de 

offentliga trygghetssystemen 

dividerat med antalet innevånare i 

arbetsför ålder) 

Försörjningsmåttet har minskat/ökat med 

x procent i förhållande till förgående år i 

Samordningsförbundets 

medlemskommuner. 

Försörjningsmåttet har minskat med x 

procent i förhållande till föregående år i 

Nordmalings kommun.  

2.3 Antalet sjukdagar per försäkrad har minskats. 2.3.1 Antalet sjukdagar per försäkrad ska 

vid utgången av 2020 vara 9.0. 

I Nordmaling har antalet sjukdagar i snitt 

per försäkrad minskat från/ökat från xx till 

xx (+-x) 
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2.4 Förutsättningar för personer med psykiatrisk 

problematik att få och vidmakthålla arbete/studier 

och nå egen försörjning har ökat. 

2.4.1 25 % av deltagarna som har 

pågående psykiatrikontakt har gått 

vidare till arbete eller studier. 

Av de som avslutas i samverkan med 

pågående psykiatrikontakt har x (x %) gått 

till arbete och x (x %) till arbete.  

2.5 Förutsättningar för personer med daglig verksamhet 

att få och vidmakthålla arbete/studier och nå egen 

försörjning har ökat. 

2.2.1 x personer/år som fått arbete/studier 

har kommit från daglig verksamhet. 

x personer som fått arbete/studier har 

kommit från daglig verksamhet. 

  2.2.2 Ett klargörande exempel/plattform 

(6) som visat på hur en person som 

kommit från daglig verksamhet fått 

arbete 

 

2.3 Förutsättningar för personer med försörjningsstöd 

att få och vidmakthålla arbete/studier och nå egen 

försörjning har ökat. 

2.3.1 30% av deltagarna har inget fortsatt 

behov av försörjningsstöd. 

Totala kostnaden 2014 för de som 

anvisades till Steget vidare var 576 947 

kr. Totala kostnaden 2015 för samma 

grupp var 465 865 kr. Behovet av 

försörjningsstöd minskade med 19,25 % 

(111 082 kr). 

     

2.5 UVAS 16–24 år 2.5.1   
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2.7 Försörjningsstöd 2.7.1 Minskat försörjningsstöd målgrupp i 

kronor. Deltagare. 

 

  2.7.2 Minskat försörjningsstöd målgrupp i 

kronor. Totalt. 

 

2.8 Försäkringskassan 2.8.1 Minskad sjukpenning målgrupp 

deltagare. 

 

  2.8.2 Minskad sjukpenning målgrupp 

totalt. 

 

  2.8.3 Sjukpenningtalet.  

  2.8.4 Aktivitets-/utvecklingsersättning 

totalt. 

 

  2.8.5 Aktivitets-/utvecklingsersättning 

deltagare. 

 

2.9 Arbetsförmedlingen 2.9.1 Utmått antal deltagare: UVA  

  2.9.2 Utmått antal deltagare. OSA  

  2.9.3 Utmått antal deltagare: TAS  
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  2.9.4 Utmått antal deltagare: LBI  

  2.9.5 Utmått antal deltagare: NYJ  

  2.9.6 Utmått antal deltagare: SAS  

2.10 Mått. 2.10.1 Minska tid med 5%/år.  
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 3 – SAMVERKAN   

Konto  
nr 

Socialt mål Indikator  
nr 

Indikator  Resultat 

3.1 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och 

utvärdering av myndighetsgemensamma insatser.   

3.1.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Har ni en 

strategi för hur ni arbetar med 

uppföljning och utvärdering av de 

samordnade 

rehabiliteringsverksamheterna?”  

(NNS 14) Styrelsen, förbundschef, 

styrgrupper  

Förbundschefer XX% (x av x) av de som 

svarat på ”Har ni en strategi för hur ni arbetar 

med uppföljning och utvärdering av de 

samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” 

svarar till mycket stor del. 

Styrelsen XX % (x av x) av de som svarat på 

”Har ni en strategi för hur ni arbetar med 

uppföljning och utvärdering av de samordnade 

rehabiliteringsverksamheterna?” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet.  

Styrgrupper XX % (x av x) av de som svarat 

på ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med 

uppföljning och utvärdering av de samordnade 

rehabiliteringsverksamheterna?” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet. 

  3.1.2 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Använder 

ni uppföljning och utvärdering som 

underlag för att utveckla de samordnade 

Förbundschefer XX % (x av x) av de som 

svarat på ”Använder ni uppföljning och 

utvärdering som underlag för att utveckla de 

samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” 
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rehabiliteringsverksamheterna?” 

(NNS 14) Styrelsen, förbundschef, 

styrgrupper  

svarar till mycket stor del. 

Styrelsen XX % (x av x) av de som svarat på 

”Använder ni uppföljning och utvärdering 

som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsverksamheterna?” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet.  

Styrgrupper XX % (x av x) av de som svarat 

på ”Använder ni uppföljning och utvärdering 

som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsverksamheterna?” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet. 

3.2 Insikter från samverkan (med stöd av 

samordningsförbund) leder till att nya typer av 

förebyggande insatser utvecklas så att behov av 

samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett 

annorlunda sätt.  

3.2.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Har 

erfarenheter från er samverkan lett till att 

förebyggande insatser utvecklats?” (NNS 

15) Styrelsen, förbundschef, styrgrupper 

Förbundschefer XX % (x av x) av de som 

svarat på ”Har erfarenheter från er samverkan 

lett till att förebyggande insatser utvecklats?” 

svarar till stor del och till mycket stor del. 

Styrelsen XX % (x av x) av de som svarat på 

”Har erfarenheter från er samverkan lett till att 

förebyggande insatser utvecklats?” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet.  

Styrgrupper XX % (x av x) av de som svarat 

på ”Har erfarenheter från er samverkan lett till 

att förebyggande insatser utvecklats?” svarar 

till stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet. 
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  3.2.2 Sex goda exempel (ett per plattform) där 

insikter från samverkan (med stöd av 

samordningsförbund) leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas 

så att behov av samordnad rehabilitering 

inte behöver bli aktuellt om individer 

fångas upp mycket tidigare och på ett 

annorlunda sätt. 

Fallstudie 

3.3 Samordnade verksamheter inkluderar i högre grad än 

förut även andra aktörer i samhället, företag, ideella 

krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt.  

3.3.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Har ni 

rutiner för att samarbeta med andra 

aktörer i arbetet när det gäller 

verksamheter för deltagarna?” 

(NNS 10) Personal  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i 

arbetet när det gäller verksamheter för 

deltagarna?” svarar till stor del, till mycket 

stor del och helt och hållet. 

  3.3.2 50 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på Har ni 

rutiner för att samarbeta med 

näringsliv/civilsamhälle/ ideella 

organisationer arbetet när det gäller 

verksamheter för deltagarna? 

(NNS 10) Förbundschef 

X % (x av x) av de som svarat på frågan ”Har 

ni rutiner för att samarbeta med 

näringsliv/civilsamhälle/ ideella 

organisationer arbetet när det gäller 

verksamheter för deltagarna?” anger som svar:  

till stor del, till mycket stor del eller helt och 

hållet. 

  3.3.3 Sex goda exempel (ett per plattform) på 

att samordnade verksamheter inkluderar i 

högre grad än förut även andra aktörer i 

samhället, företag, ideella krafter och 

föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

Fallstudie 
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strukturerat sätt. 

3.4 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare och 

från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.   

3.4.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Tar 

personalen tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter?” (NNS 9) 

Deltagare  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Tar 

personalen tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter?” svarar till stor 

del, till mycket stor del och helt och hållet. 

  3.4.2 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter 

från deltagare systematiskt tillvara?”  

(NNS 9) Personal  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter från 

deltagare systematiskt tillvara?” svarar till stor 

del, till mycket stor del och helt och hållet. 

 

  3.4.3 50 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter 

från deltagare systematiskt tillvara? 

(NNS 9) Förbundschef 

X % (x av x) av de som svarat på frågan ”Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter från 

deltagare systematiskt tillvara?” anger som 

svar: till stor del, till mycket stor del eller helt 

och hållet på. 

  3.4.4 50 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter 

från brukarorganisationer systematiskt 

tillvara?”  (NNS 9) Förbundschef  

X % (x av x) av de som svarat på ”Tas 

erfarenheter, kunskaper, och synpunkter från 

brukarorganisationer systematiskt tillvara?” 

svarar till mycket stor del. 
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  3.4.5 Sex goda exempel (ett per plattform) på 

att det systematiskt tillvaratas 

erfarenheter, kunskaper och synpunkter 

såväl från enskilda deltagare/brukare och 

från brukarorganisationer eller grupper 

av deltagare.   

Fallstudie 

3.5 Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns 

någon som håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess.  

3.5.1 80 % av de som svarat på frågan, ska ha 

svarat ja på ”Har du haft en person eller 

ett team som du kunnat vända dig till 

med dina olika frågor och behov.” (NNS 

4) Deltagare  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Har 

du haft en person eller ett team som du kunnat 

vända dig till med dina olika frågor och 

behov.” svarar ja. 

3.6 Verksamheterna har identifierat och återkopplat 

utvecklingsområden hos samverkansparterna. 

3.6.1 Redovisa ett exempel per plattform där 

verksamheterna har identifierats och 

återkopplat utvecklingsområden hos 

samverkansparterna. 

Fallstudie 

3.7 Rundgången har brutits. 3.7.1 Redovisa sex goda exempel på att 

rundgången har brutits. (Ett per 

plattform) 

Fallstudie 

3.8 Rehabiliteringshinder har identifierats och hanterats, och 

ska spridas vidare. 

3.8.1 Sex goda exempel (ett per plattform) på 

identifierade och hanterade 

rehabiliteringshinder. 

Fallstudie 
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 4 – MEDARBETARE/STYRGRUPP   

Konto  
nr 

Socialt mål  Indikator  
nr 

Indikator  Resultat 

4.1 Medarbetarna trivs med att samarbeta tätt utifrån ett 

gemensamt uppdrag med gemensam målgrupp. 

4.1.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Jag trivs 

med att samarbeta utifrån ett gemensamt 

uppdrag med gemensam målgrupp.” 

Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Jag 

trivs med att samarbeta utifrån ett gemensamt 

uppdrag med gemensam målgrupp.” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och hållet. 

 

4.2 Medarbetarna upplever att de lyckas med sitt 

samverkansuppdrag. 

4.2.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Jag 

upplever att vi lyckas med mitt 

samverkansuppdrag.” Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Jag 

upplever att vi lyckas med mitt 

samverkansuppdrag.” svarar till stor del, till 

mycket stor del och helt och hållet. 

 

4.3 Medarbetarna upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.  

4.3.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ofta (4), för det mesta (5) eller 

alltid (6) på ”Upplever du att de du 

samverkar med hos andra myndigheter 

lyssnar på dig?” (NNS 8) Personal  

XX % (XX av XX) av de som svarat på 

”Upplever du att de du samverkar med hos 

andra myndigheter lyssnar på dig?” svarar ofta, 

för det mesta och alltid. 

 

  4.3.2 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ofta (4), för det mesta (5) eller 

alltid (6) på ”Upplever du att de du 

samverkar med hos andra myndigheter 

XX % (XX av XX) av de som svarat på 

”Upplever du att de du samverkar med hos 

andra myndigheter vet vad du kan tillföra?” 

svarar ofta, för det mesta och alltid. 
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vet vad du kan tillföra?” (NNS 8) 

Personal  

 

4.4 När verksamheter avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren, i högre grad än 

förut, att det finns en planering/tjänster som tar vid, och 

att de levereras utan onödigt dröjsmål.  

4.4.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ofta (4), för det mesta (5) eller 

alltid (6) på ”Finns det en tillräcklig 

planering för vad som ska hända efter att 

detta stöd upphör?”. (NNS 6) Personal  

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Finns 

det en tillräcklig planering för vad som ska 

hända efter att detta stöd upphör?” svarar ofta, 

för det mesta och alltid. 

4.5 Det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit 

med i arbetet.  

4.5.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Stödet vi 

har gett har gjort att deltagaren är mer 

redo att kunna arbeta eller studera.” 

Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Stödet 

vi har gett har gjort att deltagaren är mer redo 

att kunna arbeta eller studera.” svarar till stor 

del, till mycket stor del och helt och hållet. 

 

4.6 Var och en är medskapare och bidrar till verksamhetens 

uppnåendemål genom att konsekvent förhålla sig till 

samverkansverksamhetens arbetssätt. 

4.6.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat till stor del (4), till mycket stor del 

(5) eller helt och hållet (6) på ”Jag anser 

att vi i samverkansplattformen är 

medskapare och bidrar till 

verksamhetens uppnåendemål genom att 

konsekvent förhålla oss till plattformens 

arbetssätt.” Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Jag 

anser att vi i samverkansplattformen är 

medskapare och bidrar till verksamhetens 

uppnåendemål genom att konsekvent förhålla 

oss till Ungdomstorgets arbetssätt.” svarar till 

stor del, till mycket stor del och helt och hållet. 

 

4.7 Var och en ansvarar för att möta deltagarna med 

värdighet utifrån likavärdesprincipen. 

4.7.1 100 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ja på ”Jag anser att vi i 

samverkansplattformen tar ansvar för att 

möta deltagarna med värdighet utifrån 

likavärdesprincipen.” Personal 

Följdfråga: ”Om nej, på vilket sätt?” 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Jag 

anser att vi i samverkansplattformen tar ansvar 

för att möta deltagarna med värdighet utifrån 

likavärdesprincipen.” svarar ja. 
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4.8 Var och en ska bidra till en god och säker 

dokumentation. 

4.8.1 80 % av de som svarat på frågan, har 

svarat ja på ”Jag anser att vi i 

samverkansplattformen bidrar till en god 

dokumentation.” Styrgrupp 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”Jag 

anser att vi i samverkansplattformen bidrar till 

en god och säker dokumentation.” svarar ja. 

4.9 Cheferna i styrgrupperna för samverkan anser att det 

finns en fungerande ledning för lokal samverkan utifrån 

samverkansuppdraget. 

4.9.1 80 % av de som svarat på frågan, av 

cheferna anger på en 6-gradig skala att 

den lokala ledningen för samverkan 

fungerar till stor del (4), till mycket stor 

del (5) eller helt och hållet (6). Styrgrupp 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”den 

lokala ledningen för samverkan fungerar” svarar 

till stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet. 

 

4.10 Personalen i plattformarna för samverkan anser att det 

finns en fungerande ledning för lokal samverkan utifrån 

samverkansuppdraget. 

4.10.1 80 % av de som svarat på frågan, av 

cheferna anger på en 6-gradig skala att 

den lokala ledningen för samverkan 

fungerar till stor del (4), till mycket stor 

del (5) eller helt och hållet (6). Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”den 

lokala ledningen för samverkan fungerar” svarar 

till stor del, till mycket stor del och helt och 

hållet. 

4.11 Medarbetarna i plattformarna anser att det finns en 

fungerande lokal samverkan utifrån 

samverkansuppdraget. 

4.11.1 80 % av de som svarat på frågan, av 

medarbetarna anger på en 6-gradig skala 

att den lokala samverkan fungerar till 

stor del (4), till mycket stor del (5) eller 

helt och hållet (6). Personal 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”den 

lokala samverkan fungerar” svarar till stor del, 

till mycket stor del och helt och hållet. 

 

4.12 Chefer och medarbetarna anser att det finns en 

fungerande regional samverkan mellan plattformarna i 

Umeåregionen. 

4.12.1 80 % av de som svarat på frågan, av 

chefer och medarbetarna anger på en 6-

gradig skala att den regionala samverkan 

mellan plattformarna i Umeåregionen 

fungerar till stor del (4), till mycket stor 

del (5) eller helt och hållet (6). Styrgrupp 

XX % (XX av XX) av de som svarat på ”den 

regionala samverkan mellan plattformarna i 

Umeåregionen fungerar” svarar till stor del, till 

mycket stor del och helt och hållet. 

 

 


	 Protokoll Umeåregionen 2018-04-27
	Revisionsberättelse för år 2017
	Svar på missiv
	Granskning år 2017 av Samordningsförbundet Umeåregionen
	Granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen år 2017
	Ansökan medlemsskap Bjurholm
	Förbundsordning Samordningsförbundet Umeåregionen 2019-01-01 
	Samordningsförbundets bokslut 2018



